ACTA DEL CONSELL ORDINARI
DE BENESTAR SOCIAL 1/2022
Data:
Lloc:
Hora

19/01/2022
Saló de Sessions
19.00 hores

Assistents
Jordi Martínez Vallmitjana

Entitat/càrrec
Regidor - president

Ada Agut Domènech

Regidora de Salut i de Participació Ciutadana

Margarita Ruiz Bobé

Cap de Serveis Socials

Montserrat Muñoz Montoro

Cap de Participació Ciutadana (on line)

Victòria Gázquez Panduro

Cap de Salut Pública

M. Carme Alonso Bonalls

AIC Voluntariat Vicencià

Sara Valls Durán
M. Carme Manzanares Bataller
Maria Cinta Foguet Oleart

Caritas

Griselda Sanahuja i Escribà

Creu Roja Baix Llobregat Nord

Jacinta Folch Salvador

ACAPS
Asociación de familiares de enfermos mentales de
Baix Llobregat
Secretària

M. Teresa Deamo Román
Olga Solà i Rivera

OÏENTS
Assistents
M. Teresa Jorba

Entitat
AIC Voluntariat Vicencià

Joana Folch Salvador

Esplai Espantaocells

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Assistents
Laura Rodriguez Piedad

Entitat
Associació El Globo Azul

Ordre del Dia
1- Aprovació acta anterior
2- Taula de salut
3- Reglament d Usos dels Equipaments Municipals (RUEM)
4- Justificació de subvencions 2021
5- Activitats previstes per al trimestre
6- Calendari del Consell 2022
78- Precs i preguntes
Desenvolupament del Consell

El Consell comença a les 19.08 hores.

1- Aprovació acta anterior
c
provació de l acta anterior sense cap esmena.
El regidor i president, Jordi Martínez, dona la benvinguda a les persones assistents
al consell i informa que, per coincidència amb una altra reunió, ha
-se una
estona, per la qual cosa es tractaran primer els punts de l
que poden
comentar les respectives tècniques presents al consell. Això implica una petita
alteració dels temes.
2- Justificació de subvencions 2021
La Tècnica de Participació Ciutadana, Montse Muñoz, recorda que la data de
finalització de presentació de la justificació de subvencions de 2021 és el 31 de
gener. Tant la formació realitzada fa uns dies com el tractar-ho en el consell és per
intentar que tot estigui correcte per evitar haver de fer requeriments. Cal tenir en
compte que tots els models estiguin correctament signats per les persones
responsables que apareixen en els documents; la relació de factures són molt
importants especificant la màxima informació possible quant al concepte i que es
puguin relacionar amb les diferents activitats del projecte; les factures han de ser des
de l 1 de gener al 31 de desembre de 2021 i l acció ha d estar realitzada i pagada en
aquestes dates. Si l import de la subvenció no és superior a 10.000 euros no s ha de
presentar les factures ni rebuts, ara bé, han d estar guardades per si es demanen en
algun moment en cas de revisions. D
ompte és el repàs de
les caselles que s han de clicar; que les despeses i els ingressos han de tenir el
mateix import. En cas, de no haver obtingut el 100% de l
provenen els ingressos per tal de quadrar amb les despeses.
M. Carme Manzanares (AVO) planteja que l entitat va fer un pressupost pensant el
que es podria fer segons una previsió d ingressos i no s ha pogut dur a terme per la
qual cosa el cost és inferior al previst inicialment. Muñoz respon que això s ha
d explicar al requadre sota l estructura de finançament.
Excepcionalment, degut a la pandèmia les entitats que ho han sol·licitat se ls hi ha
atorgat més % del cost del projecte, fins i tot, el 100%..
Dades importants: cost del projecte, quan es va demanar i quan es va atorgar.
Si, tot i això, no s ha pogut desenvolupar totes les activitats previstes s ha d explicar
al requadre del model.
Jacinta Folch (ACAPS) comenta que no pot obrir la documentació que s ha enviat.
Se li contesta que podria tenir a veure amb el java i es clarifica que, sobretot, no s ha
de treballar des del correu electrònic i s ha d obrir amb el programa adequat.
S
que, en els propers mesos, es convocaran les de 2022.
3- Reglament d Usos dels Equipaments Municipals (RUEM)
La tècnica de Participació informa que s
transversal amb el
Reglament d
amb
l
tots els equipaments que gestiona l
, tant els
propis com els que estan cedits a les entitats optimitzar els espais; quins són els
locals disponibles; el tipus de activitat que es pot realitzar i que no molesti al veïnat;
de quin material disposa, etc. En definitiva, que es tregui el màxim rendiment i que el
puguin ocupar el màxim d entitats possibles en horaris que no estan ocupats. S ha
de tenir en compte que la propietat és del municipi. I estarà preparat en cas que,
més endavant s inclou un nou espai.
Un cop aprovat s adaptarà amb un llenguatge que es pugui entendre.

S
yarà amb un PDF simple.
Muñoz comenta que, properament, el posaran a disposició dels usuaris i entitats
perquè el puguin llegir.
La presidenta de l AVO pregunta si s ha contemplat que algunes entitats que ocupen
espais municipals i que assumeixen despeses si aquestes estaran dividides amb qui
es comparteixi. La tècnica clarifica que l ús compartit significa la corresponsabilitat
(despeses, tenir cura de l
no es paga res ja que
s havien de renovar convenis que tenien una durada de quatre anys.
La presidenta d ACAPS pregunta si hi haurà locals disponibles. La regidora de
Participació Ciutadana, Ada Agut, contesta que sí i afegeix que s ha fet el reglament
ja que hi havia moltes entitats que necessitaven un espai i d altres que el tenien fixe
amb infrautilització a certes hores del dia. Per tant, es podran sol·licitar tots els locals
del municipi tenint en compte un calendari dels dies i horaris ocupats o disponibles.
Es pregunta, també, si hi haurà espais que serveixin de magatzem i que sigui
accessible. Es contesta que es pren nota per tal d estudiar-ho.
La responsable de Creu Roja comenta que està bé que des de l Ajuntament se
sàpiga l ús dels espais per a activitats i la part de magatzem s ha de pensar. Muñoz
aclareix que qui cedeix l equipament o espai és l Ajuntament.
L esperit del reglament, en definitiva, és gestionar entre tots el millor possible perquè
tothom tingui sortida per la seva necessitat que pot ser de continuïtat o puntual.
S informa que entren tots els espais municipals inclosos els gimnasos i els patis de
les escoles, l Escorxador, etc.
4- Taula de Salut
La Cap de Salut Pública, Victòria Gázquez, comenta que el Pla de Salut que es va
aprovar el 2019 incloïa un seguit d accions per millorar la salut de la població del
municipi. Entre aquestes, continua, hi havia la creació de la Taula de Salut
municipal: un espai de participació ciutadana en el qual la ciutadania pugui estar
informada de les accions de salut que es realitzin al municipi i que pugui participar
en promoure i debatre les polítiques de salut de la població. La taula estava pendent
de la creació del Reglament de PC i, un cop fet, ja es troba pendent per aprovar-se
el proper mes.
Hi participaran entitats vinculades a la salut, tant municipals com supramunicipals,
així com d altres institucions de l àmbit sociosanitari (CatSalut, CAP, Hospital de
Martorell, Creu Roja, farmàcies, a més d entitats socials, entre d altres).
Es convidaran a totes les entitats i, en el cas dels consells, un representant.
Es preveu que comenci a finals d aquest mes o inicis de l altre.
La representant de l Asociación de familiares de enfermos mentales, M. Teresa
Deamo, pregunta si se sap com quedarà la taula de Salut Mental. La tècnica respon
que, en principi, podria quedar com un grup de treball dins la Taula de Salut
juntament amb d altres.
La representant de Creu Roja pregunta sobre la periodicitat i es contesta que, en
principi, hi hauran dues convocatòries ordinàries cada any però els grups de treball
decidiran si ha de ser més freqüent.
La representant de l AVO pregunta si es farà una guia de les activitats que es poden
oferir des de les entitats pel que se li respon que els grups de treball valoraran
quines són les accions més adequades segons els àmbits.
5- Activitats previstes per al trimestre
La tècnica de Participació demana que les entitats s animin a pujar les activitats a
l enllaç que s envia en el correu cada divendres (Aquesta setmana a Olesa) per tal
d evitar que ens deixem alguna i que, alhora, serveixen per fer publicitat.

La Cap de Serveis Socials, Margarita Ruiz, comenta que el 8 de febrer es convocarà
la taula de necessitats bàsiques per tal de valorar en quin s està, quines necessitats
s han detectat i quina podria ser la cobertura des de les diferents entitats.
6- Calendari del Consell 2022
El president, Jordi Martínez, recorda que s havia aprovat fer quatre consells a l any i,
comptant amb el dia de la data, la proposta de la resta de dies 20 d abril, 13 de juliol
i 19 d octubre. Tot i això, si hagués alguna urgència es faria una convocatòria
extraordinària.
7- Altres informacions de les entitats
El president vol traslladar la preocupació sobre temes que tenen a veure amb
serveis socials i l habitatge. S ha detectat barraquisme, persones que viuen en
locals, etc. És molt alt el nivell de persones que ho estan passen malament de llum
vermella, socialment, parlant. Hi ha molt habitatge buit i aprofita per recordar que hi
ha ajuts per posar-los al mercat.
Olesa forma part d una zona tensa d habitatge amb un índex de preu de lloguer
regulat, tot i que, que es considera alt.
La representant de l Esplai Espantaocells, Joana Folch, pregunta si l Ajuntament
continua regulant i potenciant que es posin a disposició els pisos que estan buits.
Martínez respon que es continua fent i, a més, hi ha diners. Comenta els criteris que
afecta al lloguer dels pisos: no està ben adequat; la por a no cobrar i la por, també,
que es facin destrosses. Entre tots/es ajudar a l alimentar el parc de lloguers.
Informa dels 33 habitatges socials al carrer Indústria; control de les ocupacions a uns
habitatges del carrer República Argentina, igual que els que hi ha davant el Bon Preu
(ref. Dalmases) que l Agencia de l Habitatge té 49 pisos amb famílies que paguen
lloguer social. I n hi ha uns altres 25 (c/Colom-c/Pau Casals) que se ls ha quedat una
entitat de cooperativa d habitatges anomenada Sostre Cívic que farà una reunió per
explicar els eu funcionament el dia 27 de gener a la Casa de Cultura.
Es va tractant aquest tema de l habitatge i les noves maneres de veure aquest món;
el gran dèficit d habitatge social a Catalunya i les persones que, malauradament,
formen part de la demanda exclosa.
S
del 95% en l IBI.
Manzanares pregunta pels pisos dels bancs i/o caixes que es classifiquen com
susceptibles de ser ocupats.
Un altre tema que es tracta és la valoració positiva de la targeta moneder després
d un any en funcionament. Es comenta que quan es fan bé les coses pot provocar
un efecte-crida i, això, comporta més persones, més drets, més recursos... i la
previsió pot arribar a ser escassa.
La representant de Creu Roja recalca que l any 2022 serà complicat.
La presidenta de l AVO pregunta sobre la proposta de projecte a la Plaça de les
Fonts i que es va explicar en l anterior consell. El president comenta que el mes de
desembre es va fer una reunió per tractar de les accions a fer; a principis de gener ja
s ha articulat un seguit de proposta de funcionament. La cap de Serveis Socials
afegeix que un grup de cinc persones ja han començat a conèixer el territori i que es
reuniran tots els divendres a la Casa de Cultura i ho traslladaran en una trobada l 1
de febrer amb l equip municipal. Es tracta d un equip multidisciplinar d una empresa
externa. Tot i això, es defineix com una tasca molt complicada però que s ha de
treballar perquè la convivència no es deteriori.
L empresa està contractada per arribar on no arriba la Policia que té la tasca de

seguretat ciutadana.
M. Cinta Foguet, de Càrites, pregunta si es poden suplir d alguna manera les baixes
dins la Policia per tal d arribar al mínim que necessita un poble com Olesa. La
representant de Creu Roja valora positivament que caminin pel carrer per la
proximitat amb la ciutadania.
Sara Valls, de l AVO, vol agrair el tracte i el seguiment que ha fet la Policia arran la
seva caiguda a la via pública.
En un altre ordre de coses, Griselda Sanahuja explica que la Creu Roja ha arribat a
un conveni amb CatSalut per poder treure el certificat covid a totes les persones amb
bretxa digital. La Cap de Serveis Socials li comenta que ho havien estat mirant com
ajuntament en d altres llocs. Sanahuja comenta que ho faran des de l entitat i, en
principi, ho realitzaran a les seves oficines de Martorell. Tot i això, es podria buscar
un espai per fer-ho a Olesa.
Des de Creu Roja s
semi nou que es
va iniciar l
(març 2021) que és el de les unitats d
són les persones que surten al vespre per comprovar si hi ha persones dormint al
carrer. S
ocupats. Informa als membres del consell que ho fan els dimecres i demana que
se
cas. En les intervencions es cobreixen les
necessitats diàries (lliurament roba d
assessorament dels pocs recursos que hi ha pels sense sostre).
S acorda que s enviarà el document amb les dades per que es faci arribar a tots els
membres del consell.
M. Carme Alonso, de Voluntariat Vicencià, trasllada una queixa de les gestions del
CAP Olesa. El president confirma que s han rebut moltes però clarifica que la
competència no és municipal per la qual cosa, des de l Ajuntament, hi ha coses que
no es poden fer. Ara bé, informa que, tant l Alcalde com la regidora de Salut, a
cadascuna de les reunions exigeixen amb certa contundència tant al CAP com a
CatSalut del malestar i queixes dels ciutadans. Malauradament, sembla que la
solució no està a tocar ja que hi ha un dèficit estructural de personal mèdic i
d infermeria a tot Catalunya.
Margarita Ruiz confirma que es traslladen totes les queixes que arriben a
l Ajuntament i que el dèficit de RRHH amb independència de la pandèmia.
El president explica que el servei sanitari que s ha posat a Sant Andreu va ser
reclamat tant per Olesa com per Esparreguera que estigués més a prop (Baix Nord)
tot i que, en principi, havia d instal·lar-se a Martorell.
8- Precs i preguntes
S han anat formulant al llarg del consell.
I, sense més temes a tractar

aixeca la sessió a les 20.47 hores del dia de la data.

