Regidoria de Drets Socials

A Vilafranca del Penedès, a 24 de setembre de 2020, a les 19h es
reuneix, per via telemàtica, el Consell Municipal de Drets Socials;
en sessió ordinària presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra, amb
l’assistència de les següents persones:

Dels / de les representants dels grups municipals:
- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP)
- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC)
- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC)

I dels / de les representants de les entitats i associacions:
- Sra. Josefina Milà Capellades (Associacions de veïns de
Vilafranca. AA.VV. Poble Nou)
- Sr. Miquel Aiguadé Artigas Càritas)
- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya)
- Sra. Isabel Ruíz (Fundació Mas Albornà)
S’excusen:
- Sra. Carme Garrido Garrido (Comissió municipal pel
Benestar de les Persones amb Discapacitat)
- Sra. Silvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès) per
dificultats en la connexió.
- Sra. Natàlia Navarro (Pilar de vuit)
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Assisteixen també les següents persones:
- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials
- Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora d’Infància i Famílies
Actua de secretària la Sra. Rosa Colomé Borrós.

Ramon Zaballa comença la reunió excusant l’absència de la Sra.
Carme Garrido. També excusa l’absència de la Sra. Dolors
Vendrell, la qual està de baixa i esperem la seva incorporació ben
aviat. Per aquest motiu, avui prendrà nota de l’acta la Sra. Rosa
Colomé, coordinadora de Serveis Socials de Vilafranca.
Ramon Zaballa demana als assistents si es poden presentar, nom
i entitat a la que representen.
Fetes les presentacions, Ramon Zaballa proposa mirar de ser
àgils i poder acabar la reunió a les 21h.
Dit això, repassa els punts de l’ordre del dia de la reunió d’avui.

Quim Barberà comenta que no ha rebut la documentació d’una
petició d’informació que va fer.
Ramon Zaballa respon que ja va enviar la documentació en un
correu de data 20 de juliol: Nota de Premsa sobre Casals d’Estiu
2020, Catàleg de Serveis Socials 2020, Annexa al Catàleg de
Serveis Socials 2020, Llistes d’Espera Benestar Social Juny 2020,
Dades Usuaris REBOST juny 2020
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Ramon Zaballa reitera que la documentació es va enviar en la
data del 20 de juliol, a les 15,01h, i en còpia a tothom.
Mònica Luna també diu que té el correu de la conversa, però no
veu els documents adjunts.
Ramon Zaballa comenta que el Catàleg de Servis Socials està
penjat a la web. Es va aprovar en el Ple municipal de juliol i no hi
ha hagut esmenes. Per tant, queda aprovat. Demana a Xavier
Senabre que torni a enviar els documents entre demà divendres i
dilluns. Comenta que si algú no ho rep, que ho digui. Altres
documents ja es van enviar el mes de juny.
1r.) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
No hi ha cap esmena respecte l’acta i s’aprova per assentiment.
2n.) Informació sobre l’esborrany de pressupost relatiu a la
Regidoria de Drets Socials.
Xavier Senabre posa en pantalla el pressupost per a la seva
visualització.
Ramon Zaballa comenta que és un esborrany de pressupost fet
per la regidoria i està subjecte a modificacions originades per les
negociacions amb altres grups municipals.
El Regidor aclareix que AMP vol dir “ampliable”.

Comentaris al pressupost:
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ESBORRANY DE PROPOSTA DE PRESSUPOST DRETS SOCIALS 2021
ANY 2021
ANY 2021
detall
Assistència social: atenció primària. Funcionament (AMP)
ACCESSIBILITAT

263.361

241.330

97.170

59.000

567.000

560.000

32.500

32.500

99.000

83.000

135.500

135.000

623.100

621.900

28.500

SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS)
ACTIVITATS D'ESTIU

199.861
35.000

Programa Pla per la Gent gran: funcionament (AMP)
ACTIVITATS ESPECIFIQUES PER A GENT GRAN

27.000

TALLERS PER A GENT GRAN

28.170

PROJECTE ATENCIÓ A LA SOLITUD

42.000

Programa suport a la dependència (AMP)
PROGRAMA SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI (SAD)

462.000

PROGRAMA SUPORT AL CONSORCI SOCIOSANITARI

27.000

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

68.000

RECURSOS ESPECÍFICS D'ATENCIÓ A LA DEPENDENCIA

10.000

Gent Gran: Contractes de Serveis
CONSERGERIES CASALS D'AVIS

32.500

Càtering Social
CATERING SOCIAL : CONTRACTE DE SERVEIS

99.000

Ajudes a famílies (AMP)
AJUTS URGENTS A FAMILIES

135.500

Convenis
ACTUACIONS CONVENIADES DE SERVEIS BÀSICS

100.000

AJUTS A FAMÍLIES I ENTITATS

93.500

CONVENIS A ENTITATS QUE ATENEN A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ
D'ALTA PRECARIETAT

71.000

CASALS D'AVIS

23.300

CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR

27.300

ACCIONS CONVENIADES PER A RECURSOS TÈCNICS
REHABILITACIÓ EDIFICIS AMB FINALITAT SOCIAL
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LLOGUERS EDIFICIS SERVEI

192.560

192.560

192560
2.010.191 2010191
TOTAL PRESSUPOST DRETS SOCIALS 2021

DESPESES DE PERSONAL (DRETS SOCIALS) (no inclou Costos de Seguretat Social)

TOTAL

2.010.191

1.925.290

1.263.308

1.263.308

3.273.499

3.188.598

Ramon Zaballa valora que, en general, amb el que hi ha
pressupostat es considera suficient per atendre totes les
temàtiques que cal treballar des de l’àmbit dels Drets Socials.
S’han fet increments, però no són partides especialment
tensionades, malgrat la situació molt atípica que estem vivint
durant el 2020 i que, probablement, es continuarà
experimentant durant el 2021.
. Es preveu un increment en les partides de SIS i d’Accessibilitat.
. Es preveu una partida específica per a desenvolupar durant tot
el 2021 el Projecte Solitud, que vol donar resposta a la situació
de solitud no volguda entre la gent gran, amb una actuació
potenciada des dels barris.
. Es preveu una partida específica per a la implementació d’una
eina informàtica (programa JADE) que ha de permetre una
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millora en l’atenció i gestió d’expedients i dades vinculades a
l’Atenció a la Dependència i als Serveis d’Atenció Domiciliària
. Conserges dels Casals d’avis: s’ha contractat un conserge, ja que
l’altre és personal municipal.
. Càtering social: partida molt tensionada degut a l’augment
significatiu d’usuaris a partir de març de 2020. Caldrà fer un
reforç durant la resta del present exercici i valorar com va
evolucionant durant el 2021. Es contempla un augment dins els
marges que permet el contracte vigent. Cal remarcar que, gràcies
a la solidaritat de diferents entitats de la comarca, s’ha pogut
atendre les necessitats de moltes famílies que es van trobar en
una situació de màxima vulnerabilitat socio-econòmica durant
els mesos de confinament.
. Ajut a famílies: atenent que l’ajut més demandat va ser el que
es vincula a alimentació, que ja queda cobert amb altres partides
(com ja s’ha comentat), s’informa que no s’ha produït –de
moment- una tensió acusada en aquesta partida, tot i que caldrà
analitzar l’evolució durant els mesos finals del 2020. Es preveu
que amb una dotació com la del 2020 es podran atendre les
situacions d’urgència social que es vagin presentant.
. Convenis: La majoria es mantenen en la mateixa quantitat que
figurava a l’exercici anterior.
. Rehabilitació d’habitatges: quantitat destinada al manteniment
del parc actual i la rehabilitació d’habitatges.
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. Partida de despeses de Personal: Ramon Zaballa comenta que
en l’apartat de “Personal” s’ha contemplat la previsió que fa
RRHH de forma genèrica per a l’any 2020 i s’ha extrapolat pel
2021, a l’espera de la proposta concreta que es farà des de
RRHH.
No s’han contemplat les despeses previstes de seguretat
Social.
Tampoc s’han contemplat les variacions que s’han anat
produint durant el 2020, com ha estat la contractació de
tres tècniques per atendre l’augment d’usuaris a Serveis
Socials per causa dels efectes de la COVID-19.
. Total del pressupost de Drets Socials 3.273.499€
Ramon Zaballa valora que la puja d’un 4,4% respecte al
2020 és molt significativa. Pel pressupost del 2021 es
preveu una baixada en el conjunt del pressupost provocada
per la baixada d’ingressos arrel de la pandèmia, aquest fet
obligarà a aquesta reducció pressupostària. Per tant, es pot
considerar que entre la pujada específica del pressupost de
Drets Socials i la baixada general que hi haurà en tot el
pressupost municipal, l’increment previst a Drets Socials
pot ser significativa.
Torn de paraules sobre el pressupost:
- Anna Girona, pregunta si l’apartat d’ajut a famílies no ha
estat tensionada a causa de la pandèmia.
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- Xavier Senabre comenta que s’està a l’espera dels mesos
que falten per esgotar. Des del mes de març hi ha una
reducció per la situació d’ajuts en habitatge.
En alimentació, es compta amb els recursos del Càtering
Social, el Rebost Solidari, els àpats aportats per l’ONG
Global Humanitària, que ha fet una aportació extra. El
Càtering Social preveu un augment fins a 99.000€ en total
per a l’any 2021.
Xavier Senabre comenta també que els ciutadans ja poden
demanar les ajudes d’urgència social a través dels tràmits
on-line. Fins ara, s’han cobert bé les demandes que hi ha
hagut. Entre la partida destinada a aliments i ajuts, es pot
cobrir tot.
- Ramon Zaballa comenta que en el període de la pandèmia
Global Humanitària van servir aproximadament uns 10.000
menús. El mes de juliol es va fer una nota de premsa al
respecte. Ara, encara serveixen menús.
- Anna Girona comenta que pel que fa a l’alimentació ha
quedat cobert, però aquesta gent s’ha quedat sense
ingressos.
- Xavier Senabre explica que ara els ajuts es van
incrementant. Que ara es disposa d’un “coixí”, perquè ens
els darrers mesos no hi van haver tantes sol·licituds d’ajuts.
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- Rosa Colomé comenta que durant aquest temps també hi
van haver ajuts de la Creu Roja.
- Ramon Zaballa explica que s’ha fet una aportació
extraordinària al Rebost i que disposem d’una reserva
d’aliments important.
- Joaquim Barberà comenta que en el Pla de Xoc es parlava
de la suspensió dels lloguers socials i que en el document
no es fa referència a aquest tema. Pregunta si s’ha deixat
de cobrar el lloguer social, si es tenen dades i si s’han
condonat pagaments.
- Ramon Zaballa contesta que tots els lloguers han estat
revisats. S’han ajustat tots els lloguers a la situació socioeconòmica de cada família. Cada 6 mesos s’actualitzen els
lloguers. No s’ha posat preu “zero” a cap llogater perquè no
ha calgut.
- Joaquim Barberà comenta que no es veu que es faci res
especial donat el període que estem passant.
- Ramon Zaballa explica que abans de la pandèmia la revisió
dels habitatges socials era cada sis mesos. Ara, ho han
revisat tot, però això no vol dir que s’hagin esperat sis
mesos.
- Anna Girona pregunta sobre l’increment de Gent Gran, atès
que ja hi ha el del Projecte Solitud
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- Ramon Zaballa explica que la major part de les partides
globals tenen increment.
Es torna a revisar el pressupost.
- Ramon Zaballa comenta que atenció primària s’incrementa.
- Anna Girona pregunta quina part s’incrementa.
- Xavier Senabre explica que s’incrementa l’apartat
d’Accessibilitat i també el SIS (Serveis d’Intervenció
Socioeducativa). Es contempla pel 2021 un increment de
professionals. A finals d’any, es farà la nova licitació del
Centre Obert, amb una ampliació del servei. Es passa d’un
monitor a dos monitors.
- Anna Girona comenta que s’incrementa l’externalització i,
per tant, la precarietat.
- Ramon Zaballa explica que els preus dels professionals es
basen segons el que marquen els col·legis professionals i els
convenis col·lectius del sector.
- Anna Girona manifesta que el cost del personal surt més
barat si s’externalitza que no pas si és personal contractat
per l’Ajuntament.
- Ramon Zaballa comenta que les indicacions dels equips
jurídic i d’intervenció de l’Ajuntament és que no es pot
NIF: P0830600C

c. Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès – 938 920 358 – www.vilafranca.cat

Regidoria de Drets Socials

incrementar el personal, però sí cobrir les substitucions. En
el còmput global, no es pot fer més ampliació de personal,
per això, és millor externalitzar que deixar de fer un servei
a la ciutadanaia. Ramon Zaballa manifesta que té molt
interès en el SIS perquè està en la línia del model d’atenció
a l’usuari dels nostres serveis: un model preventiu,
pedagògic que empodera les persones i incrementa la seva
autoestima.
- Ramon Zaballa continua repassant el pressupost i comenta
que l’atenció a la Dependència incrementa poc, 7.000€
- Xavier Senabre explica que l’increment és degut al
Programa JADE.
- Anna Girona pregunta per aquest programa.
- Xavier Senabre explica que aquest programa permet el
registre de dades, sobretot de Dependència. Al respecte,
comenta que altres entitats com el CCAP o el CC de l’Anoia,
també el tenen. Els tècnics de l’equip de Gent Gran i de
Dependència del nostre servei en fan una valoració molt
positiva. En qüestió de dos anys, el Programa JADE serà una
preferència indicada des del departament d’Afers Socials i
Famílies.
- Anna Girona comenta que cada vegada hi ha més gent gran
i la partida no s’incrementa.
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- Ramon Zaballa explica que la partida és suficient. No està
tensionada. Es continuarà treballant amb l’Atenció
Domiciliària i amb Habitatge. Cara el 2022, segurament
s’haurà d’incrementar la partida.
- Ramon Zaballa continua explicant el pressupost i comenta
que pel que fa els Serveis a la Gen Gran és el mateix.
Comenta que el Càtering Social s’incrementa.
- Anna Girona pregunta si el servei del Càtering Social és el
que es porta a domicili.
- Xavier Senabre explica que és el que es dona a la família i
es recull a la Fassina. També hi ha un programa de portar el
menjar a domicili que és el programa “Àpats a domicili”,
que gestiona la Fundació Amàlia Soler.
- Sobre els Convenis, Ramon Zaballa explica que l’increment
és mínim. Algunes de les entitats del Tercer Sector reben
ajuts per altres vies. Comenta que totes les entitats ho han
fet molt bé i fan un servei molt gran (Mas Albornà, Entre
Tots, Càritas, Creu Roja...)
- Ramon Zaballa informa de les darreres partides que es
contemplen al pressupost: L’Espiga, l’Associació Ressò, IBI,
bonificacions per la brossa, aportació Rotary Club, Xecs
Servei de la Fundació Pro-Penedès, lloguers dels edificis de
la regidoria...
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- R. Zaballa comenta, només a títol informatiu, que les
despeses de personal de la Regidoria pugen
aproximadament a 1.268.000€
- Mònica Luna pregunta si hi va haver suport, pel que fa als
ajuts a l’escolarització o beques, durant el confinament,
davant la vulnerabilitat que passen moltes famílies.
- Ramon Zaballa respon informant que les necessitats de les
famílies en relació a l’escolarització es van atendre des del
servei d’Educació, atenent al que es va decidir de forma
interna des de l’Ajuntament i en el marc d’actuació
establert pel Departament d’ensenyament de la
Generalitat. A la vegada, es remarca que des de Serveis
Socials es van fer els acompanyaments que es van valorar
com a necessaris a totes les famílies que així ho requerien
per part de les tècniques de serveis Socials, efectuant les
visites a domicili que es van considerar oportunes.
- Xavier Senabre remarca que des dels serveis d’Intervenció
Socioeducativa es van continuar desenvolupant els plans
individuals amb els infants i adolescents així com els plans
d’actuació amb la família, durant tot el període de
confinament.
- Ramon Zaballa demana si hi ha quelcom més sobre el
pressupost. Per altra banda, manifesta que tot el que s’ha
exposat està, gairebé, garantit.
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3r.) Informació sobre el funcionament de l’Alberg Humanitari
de la Verema 2020
Ramon Zaballa explica que, enguany, i per la situació que hi va
haver a Lleida, es podia tenir una consideració especial per com
es podia desenvolupar la campanya.
Enguany, i per la situació del moment, l’Alcalde de Vilafranca,
Pere Regull, va participar en la Comissió. També hi va participar
el Departament de Salut i el de Treball i Afers Socials; tècnics de
Serveis Socials; Creu Roja, sent la part operativa; Consell
Comarcal de l’Alt Penedès i la implicació de la Policia Local. Hi va
haver un gran treball per part de tothom. Ramon Zaballa
expressa que aquest ha estat un any d’èxit.
Es mostra la gràfica de l’ocupació de l’Alberg Humanitari.
L’Alberg va estar obert del 21 d’agost al 13 de setembre. El dia
de major ocupació van ser 26 d’agost, amb 32 persones. La mitja
d’ocupació d’utilització de l’Alberg és de 18 persones. I en total
hi van passar 60 persones.
La Policia Local va prestar un servei de reforç per garantir el
desenvolupament adequat del funcionament previst.
Creu Roja va muntar una tenda de campanya dins l’Alberg per si
hi havia alguna persona que sortís positiu en l’analítica, i així
poder-la aïllar. Només hi van haver dos casos positius
(asimptomàtics) que requerissin aquest aïllament.
El dia 8 de setembre es va obrir l’Alberg de la Fassina com alberg
de quarantena amb totes les atencions. Els costos d’aquest
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equipament han estat assumits des de la Direcció General de
Serveis Socials. Ramon Zaballa explica que l’Alcalde i ell mateix
no eren partidaris que l’alberg de quarantena es trobés dins a
Vilafranca, millor en algun lloc de la comarca, però, finalment es
va acordar instal·lar el servei a l’alberg de Joventut.
Ramon Zaballa elogia a Creu Roja pel bon disseny de
funcionament. Es van seguir tots els protocols.

- Anna Girona comenta que tot i que la policia fes vigilància,
a l’estació de tren hi havia molta gent.
- Ramon Zaballa comenta que a la nit no hi havia gent. La
gent feia estada a la plaça de l’Estació durant tot el dia,
perquè era el lloc de contractació. Donava la sensació de
transeünts, perquè anaven amb les seves pertinences.
Segons informació del Cap d’estació, a la nit no hi dormia
ningú.
- Xavier Senabre afegeix que aquesta ha estat una verema
més curta i accelerada pel míldiu. Comenta que s’ha
contractat a més gent del Penedès, perquè hi havia gent
sense feina. Aquest any, la contractació per part de les ETT
ha estat molt baixa.
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4rt.) Explicació de la situació actual en la que es troben els
diferents serveis de la Regidoria de Drets Socials: organització,
actuacions, previsions...
Es mostra el quadre de les Llistes d’espera dels mesos de juliol i
agost de 2020.
Ramon Zaballa comenta que del mes de març no tenim dades. A
l’abril hi ha un pic en el nombre d’usuaris a atendre i el mes de
maig comença a baixar.
El Juliol, ja es compta amb l’ampliació de l’equip tècnic tant al
SOI com a Gent Gran. S’ha baixat molt a nivell de llistes d’espera,
però quan no hi siguin caldrà veure si es pot mantenir.
Les llistes d’espera de les residències no són del tot reals. Tenen
places, però per la COVID no deixen que entrin gent. Com a
exemple, es valora que Inglada Via té 10 places públiques, però
no pot fer ingressos. Si deixessin entrar, podrien baixar les xifres.
- Anna Girona pregunta si no es poden fer ingressos.
- Ramon Zaballa comenta que no, perquè la coordinadora de
Gent Gran ho va preguntar.
- Anna Girona exposa que sap de gent que ha entrat a
Inglada Via.
- Ramon Zaballa es refereix a places públiques, de les
privades no en té coneixement.
- Anna Girona pregunta quant a aquestes llistes d’espera si
això vol dir que hauria d’incrementar-se el SAD.
- Ramon Zaballa respon que no només afecta el SAD, sinó
que també hi ha altres actuacions com les d’habitatge que
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també ajuden. Posa d’exemple els habitatge de gent gran
del C/ Migdia.
- Manifesta la possibilitat d’estada a casa sempre que es
pugui i, quan no és possible, cal disposar de places a les
residències.

Sobre el Rebost, Ramon Zaballa comenta que a partir d’abril i fins
al juny s’ha anat incrementant.
Per altra banda, informa que el Rebost disposa d’aliments
suficients ja que ha disposat de major dotació per part del Banc
d’Aliments.
- Anna Girona demana si hi ha coherència en les dades
segregades de menors i adults o d’homes i dones.
- Ramon Zaballa explica que el total de beneficiaris és la
suma dels Homes més les Dones. Els adults i els menors no
estan identificats per gènere.
- Miquel Aiguadé pregunta si s’ha fet una reflexió sobre el
grau de satisfacció del Rebost sobre la qualitat i varietat
dels productes, el tracte, etc. També comenta la possibilitat
de poder convertir els ajuts que s’hi destinen en forma de
tarja moneder. Fa a les persones més lliures. Cal tenir
present que els excedents europeus tenen data de
caducitat. Per això, creu que valdria la pena reflexionar-hi.
- Monica Luna, Joaquim Barberà i Anna Girona manifesten la
seva conformitat amb aquest punt.
- Ramon Zaballa comenta que, davant la valoració general
de diferents membres del Consell, es dissenyarà una
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proposta d’Enquesta de satisfacció. Demana a totes les
persones assistents que treballin en el disseny d’una
proposta d’enquesta i a la propera reunió d’aquest Consell
Municipal es consensuarà el document final per passar a
totes les persones usuàries.

-

-

-

Pel que fa a la tarja moneder, comparteix amb el Miquel
que la tarja dignifica i que la persona va a comprar a on vol.
Però, de moment no es pot deixar d’utilitzar el Rebost, ja
que fer-ho suposaria un increment a la despesa de 1,5 milió
d’euros.
Miquel Aiguadé comenta que els excedents tenen
avantatges fiscals.
Ramon Zaballa pren el compromís de passar l’enquesta i
valorar la tarja moneder.
Mònica Luna proposa anar més enllà, mirant d’educar a
aquestes famílies amb una formació per l’adquisició
d’hàbits d’una bona alimentació, sobretot pel tema de
salut. Reflexionar el que significa donar aliment i alimentarse.
Ramon Zaballa comenta que des que ell és regidor aquest
és precisament el model que inspira el treball dels nostres
Serveis Socials.
Anna Girona també manifesta la importància de passar a
les targes moneder i anar-ho implementant. Comenta que
s’hauria d’anar acabant la beneficència. També proposa si
el voluntariat del Rebost podria ser gestionat per persones
sense feina o bé pels mateixos usuaris.
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- Ramon Zaballa demana, de cara al proper Consell, que tots
els membres facin propostes. L’enquesta serà essencial.
Pren el compromís de concretar les propostes i tractar
aquest punt en la propera reunió.
- Joaquim Barberà comenta d’aprofitar l’enquesta per
preguntar als usuaris/es la seva preferència sobre la tarja
moneder o el Rebost.
5è.) Informacions de la Presidència: Ramon Zaballa explica que
el Projecte “Obrint Camins” va destinat a persones grans, per
poder detectar situacions de solitud no volguda i generar noves
situacions que canviïn aquesta tendència, especialment ens el
col·lectiu de persones majors de 70 anys. En aquest sentit, és
important la implicació del voluntariat.
Pel que fa als Casals d’avis, estan pendents de reunir-se amb la
Junta per acabar de concretar el nou funcionament postconfinament. S’han pres totes les mesures i distàncies
preventives indicades pels serveis de Prevenció de l’Ajuntament.
Comenta també que els avis millor que estiguin a l’aire lliure per
evitar que passi res.
Quant a l’Oficina del voluntariat es treballarà de manera
col·laborativa amb Gent Gran per disposar d’equips de persones
voluntàries davant una possible nova onada de rebrots de la
COVID-19.
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6è.) Precs i preguntes
- Fina Milà pregunta si com passa a altres barri, en el barri
del Poble Nou s’ha previsti posar mobiliari urbà adreçat a
poder fer activitats de manteniment físic a l’aire lliure,
prioritàriament per a Gent Gran.
- Ramon Zaballa respon que ho mirarà. Explica que les
activitats a l’aire lliure es mantenen.
- Joaquim Barberà comenta que en l’anterior reunió es va
presentar actualitzar l’informe del 6 de juny. També
demana que es faci arribar, a tots, la documentació d’avui.
- Ramon Zaballa comentat que tan bon punt es disposi
d’aquest informació es traslladarà a tots els membres del
Consell.
- En relació als menors vulnerables, es facilita informació
sobre el funcionament dels Casals d’estiu.
- Anna Girona pregunta si la informació de les activitats a
l’aire lliure surt en els mitjans de comunicació, sobretot,
perquè la gent gran se’n pugui beneficiar.
- Ramon Zaballa creu que és una bona proposta de fer-la
arribar als mitjans de comunicació.
- Anna Girona proposa de poder parlar un dia, més a fons,
sobre el Catàleg de Serveis Socials.
- Ramon Zaballa proposa parlar en el proper Consell del
Catàleg de Serveis Socials i de l’enquesta del Rebost.
- A la pregunta de si es farà algun taller de la memòria al
Poble Nou.
- Ramon Zaballa respon que possiblement es faci als locals
del Centre Obert. Es parlarà amb el tècnic d’activitat
comunitària de Gent Gran.
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- Fina Milà proposa que potser es podria deixar obert als
interessos de les persones usuàries dels tallers.
- Anna Girona afegeix que diversificar l’activitat als barris
seria interessant.

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 21h i 18
minuts, signant aquesta acta el president, junt amb la secretària,
que ho certifico.

Sr. Ramon Zaballa i Serra

Sra. Rosa Colomé Borrós

President

Secretària
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