ACTA DEL CONSELL ORDINARI
DE BENESTAR SOCIAL 3/2018
Data:
Lloc:
Hora

3/10/2018
Saló de Sessions
19.00 hores

Assistents
Georgina Muñoz Gil

Entitat
Presidenta Consell de Benestar

Jordi Martínez Vallmitjana

Regidor de Participació Ciutadana

Montserrat Vergara Duarte

Regidora de Sanitat i Consum

Margarita Ruiz Bobé

Cap de Serveis Socials

Núria Jané Presas

Tècnica d’Igualtat i Solidaritat

Victòria Gázquez Panduro

Tècnica de Salut Pública

M. Cinta Foguet Oleart

Càrites

Conxita León Checa

Ariadna

M. Carme Manzanares Bataller

Associació Voluntaris d’Olesa

Sara Valls Durán

Associació Voluntaris d’Olesa

Jacinta Folch Salvador

Associació Catalana Amics Sahrauís

M. Carme Alonso Bonals

AIC Voluntariat Vicencià
Asociación Familiares Enfermos mentales Baix
Llobregat

Tomás Rivas Ruiz

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Assistents
Ahmed

Entitat
Centre Cultural i de Culte Musulmà d’Olesa

Ordre del Dia
1- Proposta Ordenances fiscals 2019
2- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
3- Inventari de la Generalitat de recursos per a l’acollida de persones refugiades
4- Tardor de la gent gran – activitats
5- Activitats Setmana de la Lactància Materna
6- Altres informació de les entitats i de l’Ajuntament
7- Precs i Preguntes
Desenvolupament del Consell

El Consell comença a les 19.08 hores.
1. Proposta Ordenances fiscals 2019
Convocatòria conjunta dels consells de Cultura i Festes; Benestar Social i Barris per
presentar la proposta d’ordenances fiscals per a 2019. Presideix el regidor de
Participació Ciutadana, Jordi Martínez, i excusa l’assistència del regidor d’Hisenda
que es troba en una altra reunió. Es reparteixen documents entre els membres
assistents.

Existeixen dos grans temes dins l’Ajuntament: els ingressos i les despeses. Els
ingressos s’expliquen per les taxes, els impostos i els preus públics. La proposta per
a l’any 2019 que fa l’Ajuntament és que la majoria queda congelat, per tant, els
impostos són idèntics als de 2018, tret que hi haurà algunes avantatges per algunes
persones, tal com explica Martínez.
L’IBI no es toca tret d’un lleuger augment a grans superfícies (tal com es va fer l’any
passat). I haurà bonificacions per a les famílies nombroses amb ingressos a
determinar, a partir d’un quadre recollit en la documentació lliurada. Qui ho compleixi
pot arribar a tenir una bonificació fins al 50%, prèvia petició de l’interessat.
Pel que fa a l’IAE només afecta a aquelles activitats econòmiques que superen el
milió d’euros de facturació. La bonificació en aquest cas tindrà a veure amb les
energies renovables.
Un altre impost amb bonificacions és el de construccions. Posa l’exemple de
bonificacions per activitats culturals aprovades en el darrer ple a La Passió, al Daina
Isard i a l’IES Daniel Blanxart. La proposta per a 2019 és de pujar la bonificació del
85 al 95%.
Una altre bonificació, continua Martínez, del 50% a totes aquelles obres que tinguin
a veure amb la sostenibilitat energètica.
El regidor clarifica que les ordenances es toquen a la baixa ja que hi ha
bonificacions.
La M. Cinta Foguet, de Càrites, pregunta sobre la situació de les persones que viuen
soles i que cobren un mínim o les famílies monoparentals. El regidor confirma que
també tenen bonificacions.
El representant de l’AV Els Closos-Llac detecta que en la documentació hi ha una
variació (augment) en l’impost de l’IBI i demana que consti en acta que es congela.
El regidor demana disculpes als membres del Consell de Cultura ja que fa quinze
dies va haver el consell, però no hi havia tota la proposta enllestida com per tractarho aleshores.
Un cop tractat als consells, la proposta d’ordenances es portarà a Ple municipal
extraordinari, previst per al 15 d’octubre.
A partir d’aquest moment, els consell se separen i s’inicia la convocatòria específica
del Consell de Benestar Social i Solidaritat. Hora: 19.15 h
2. S’aprova, sense cap esmena, l’acta del Consell anterior.
3. Inventari de la Generalitat de recursos per a l’acollida de persones refugiades
Núria Jané, tècnica d’igualtat i solidaritat, comenta que es tracta d’un punt informatiu.
La Generalitat, a través del Departament de Treball i Ajuts Socials, ha obert, al seu
web, es pugui fer un inventari de recursos que hi ha a Catalunya per poder acollir a
persones refugiades. Hi ha diferents: habitatge, formacions i acompanyament. Per
tal que els membres del consell i entitats puguin veure el que hi ha, Jané diu que
farà arribar l’enllaç i que es pugui posar a l’acta.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99306.pdf
Jacinta Folch, d’ACAPS, pregunta si han vingut refugiats a Olesa. La tècnica
contesta que hi ha una família de Síria.
La Cap de Serveis Socials, Margarita Ruiz, ressalta el tema dels menors. A Olesa no
hi ha cap centre, ni casa de colònies, ni equipament que reuneixi les condicions per
acollir, de manera estable, a menors. Després del boom mediàtic sobre aquest tema,
des de la Federació i l’Associació de Municipis s’ha proposat a poblacions on ja

tenen instaurat un centre i que informin si s’ha conegut alguna situació d’arribada de
menors. Olesa no és el cas, però tampoc hi ha cap equipament que pugui donar
cobertura. Segons Georgina Muñoz, presidenta del Consell, servirà per fer una
radiografia exacte dels equipaments que hi ha al territori.
4. Tardor de la Gent Gran - activitats
La presidenta comenta les activitats. Ja fa més de vint anys que es realitza la Marxa
de la Gent Gran i s’han anat sumant d’altres actes amb el temps. La Cap de Serveis
Socials explica que es fa arribar la informació mitjançant “l’Aquesta setmana a
Olesa”, a més d’editar-se un tríptic, i s’aprofita per anunciar totes les activitats que
fan les entitats.
La presidenta de l’Associació Voluntaris d’Olesa, M. Carme Manzanares, demana
que es revisi les activitats que es publiquen ja que es repeteixen errors detectats en
passades edicions. Que es pugui veure abans d’imprimir per poder corregir-los.
Realment, es publiquen totes les activitats que es fan durant l’any ja que serveix de
difusió. Una manera de fer visible de tot el que es fa i que sigui un reclam perquè les
persones interessades es puguin apuntar.
Respecte a la Marxa s’informa que es farà la ruta del “Voltem” per l’Eixample,
acabant amb un esmorzar al Centre Cívic amb l’actuació de músics per amenitzar la
vetllada.
5. Activitats de la Setmana de Lactància materna
Victòria Gázquez, Tècnica de Salut Pública, informa que, del 30 de setembre al 5
d’octubre, es commemora la Setmana de la Lactància materna col·laborant amb
d’altres institucions. Des d’Olesa es fan diferents activitats com una caminada amb
embarassades i nadons, tallers de música, contes per a nadons, massatges, entre
d’altres. Algunes puntuals i d’altres que es fan durant tot l’any.
La regidora de Sanitat i Consum, Montserrat Vergara, afegeix que és una ampliació
de l’espai nadó per donar acompanyament a la criança.
6. Altres informacions de les entitats i de l’Ajuntament / Precs i preguntes
Des de l’AVO s’informa de l’inici d’un cicle de xerrades sobre l’envelliment saludable
en col·laboració amb diferents barris. Es faran durant un trimestre, els dilluns, a un
barri diferent cada dia. Concretament, seran dos dilluns d’octubre, un de novembre i
un de desembre i els barris són: nucli antic, la Rambla-Eixample, Centre Cívic Sant
Bernat i l’AV La Central. La presidenta demana que es faci el retorn per tal de tenir
una idea de l’acceptació.
Des d’Ariadna, el Dia Internacional del Càncer de Mama (19 d’octubre) estaran al
matí al mercat municipal i al CAP donant informació. I per la tarda, hi haurà
l’enlairament de globus i la lectura de manifest. L’endemà, dissabte 20 d’octubre, hi
haurà el tradicional Festival al Teatre de La Passió.
També informa de la bona acollida del taller d’abraçades
Des de Càrites s’informa que es farà una reunió per mostrar els arranjaments que
s’han fet al local.
Des de l’AVO també es comenta sobre els tallers de teatre. I l’inici del taller de la
memòria a l’AV La Rambla
I, finalment, des de Asociación Familiares Enfermos mentales Baix Llobregat informa
que s’inicia el mes de la salut mental i es faran diferents activitats. El dia 6 van a

Girona muntant un autobús per poder-se desplaçar. El dia 16 faran una xerrada
sobre consells per tenir cura de la salut mental. Els dies 11 i 18 d’octubre, hi haurà
tallers d’emocions per a nens a la Biblioteca d’Abrera. I el dia 17, una xerrada sobre
la depressió en els nens a la Biblioteca de Martorell.
Informa que per la celebració de l’aniversari de l’associació es faran diverses
activitats al local de Martorell.
També recorda que continua el servei d’assessorament de salut mental i que el
darrer divendres de mes atenen a Serveis Socials per a les persones que hi estiguin
interessades.
I, sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.45 hores del dia de la data.

Presidenta Consell de Benestar Regidor de Participació Ciutadana
Georgina Muñoz Gil
Jordi Martínez Vallmitjana

Secretaria suplent
Olga Solà i Rivera

