Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL
A la sala d’actes del Centre Cívic Pla d’en Boet de l’Ajuntament de Mataró es reuneix el
Consell Municipal de Benestar Social el dia 4 de juny de 2018, a les 10.15h amb el següent
ordre del dia:
Ordre del dia
1. Benvinguda de la Regidora de Drets Socials i Serveis a les persones.
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
3. Presentació del Pla d’Infància
4. Devolució de qüestions plantejades a l’anterior sessió.
5. Pacte del tercer sector.
6. Altres.
7. Precs i preguntes.
Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del
Consell Municipal de Benestar Social
Hi assisteixen:
Sra. Eli Ruiz Moreno Regidora de Drets Socials i Serveis a les persones.
Sr. Joan Gerard Sánchez, secretari tècnic del Consell Municipal de Benestar Social
Sra. Asun Muñoz Guerrero. Cap de Servei de Benestar Social
Sr. Santi de Arcos, Creu Roja
Sr. David Querol, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Sr. Pep Molsosa, ARFA Residència Sant Josep
Sra. Helena Cascalló, Fundació Àmbit Prevenció
Sra. Manuel Roca Cuadrada, Conferències Sant Vicenç de Paul
Sr. Antoni Vilà Alsina, Càrites Interparroquial de Mataró
Sra. Mª Lluïsa Galera, representant grup municipal VoleMataró
Sra. Mercè Bosch, representant grup municipal CUP
Sra. Antonia Palomera . Grup Municipal P.P.
Sra. Susana Plasencia, Salut Mental Mataró Maresme
Sra. Silvia Saiz, grup municipal ERC-MES-AM
Sr. Jordi Mela, Centre de Formació i Prevenció
Sra. Teresa Molina, Centre de persones sordes
Sra. Laura Font , Salesians Sant Jordi
Sra. Antonia Palomera . Grup Municipal P.P.
Excusats:
Sr. José Miguel Jiménez, ONCE
Sra. Meritxell Aguirre, Consell de Gent Gran

Servei de Benestar Social
C, Puig i Cadafalch nº 101
Tel: 93.758.23.01 Fax: 93.758.23.02
lruiz@ajmataro.es

Desenvolupament de la sessió
1.
2.
3.

Benvinguda de la regidora que inicia la sessió
Aprovació sense cap esmena per part dels assistents de l’acta de la sessió anterior.
Presentació Pla Local d’Iinfància i Adolescencia (PLIA). Anna Moreso, Cap de secció
d’Infància i Famílies, i Clara Rodriguez (Psicòloga del servei de Benestar Social)
presenten el Pla d’infància que s’ha anat construint en el marc de la Taula d’infància i
Adolescència . S’explica el marc normatiu, el procés de construcció, un resum de dades
bàsiques sobre la infància i l’adolescència, el context estratègic i planificació, el procés
metodològic, els eixos i les línies principals, el desplegament del Pla i l’avaluaciió i el seu
seguiment. Així com tot el pla operatiu 2019-2022 detallat en línies, objectius i accions.
Tots dos documents els trobareu adjuntats a l'acta
Mercé Bosch, representant del Grup Municipal CUP, comenta que troben a faltar
actuacions referents a famílies que tenen fills amb problemes de salut mental i pregunta si
estan representades en algun lloc o com podrien ser-ho.
Respón Anna Moreso dient que la salut mental es un tema que preocupa molt i es per això
que s’ha demanat la incorporació d’un psiquiatra a la Taula d’infància i Adolescència.
Concretament un dels grups que s’han creat, en el marc d’aquesta Taula, treballarà sobre la
intervenció amb pre-adolescents i adolescents que presenten problemes de conducta.
Pep Molsosa comenta que seria bo que aquests tipus de documents es fessin arribar a tots
els membres del consell abans de la sessió plenària per tal de poder fer-li una ullada i
poder fer aportacions en la sessió. També comenta que d’entrada li sembla molt llarga la
durada de construcció del pla (aproximadament dos anys)
La regidora, Eli Ruiz li comenta que ho pot revisar tranquil·lament a casa i si considera
oportú fer aportacions seran benvingudes.
Asun Muñoz explica que quan envien la documentació prèviament a la reunió sol passar
que és de difícil comprensió sinó es contextualitza. Continua dient que som conscients de
la dificultat de fer aportacions sense una lectura amb més profunditat del document i per
tant qui ho consideri pot fer arribar les seves consideracions , mitjançant el secretari del
Consell. En relació a la durada s’ha de tenir en compte que s’ha simultaniejat amb el
treball diari i sobretot s'ha donat molta importància a treballar amb tots els agents socials
de la xarxa per tal que facin les aportacions necessàries per enriquir el pla i fer-los
participes del mateix, aconseguint una major motivació per la seva implementació.
Pep Molsosa Insisteix en que potser es podria plantejar un pla una mica més curt i que
sigui més dinàmic en relació al temps.
David Querol comenta un projecte d’educació en Justícia. Cal anar de la mà Justícia i
Serveis Socials en relació als menors amb problemes. Planteja que existeix una realitat
que es va modulant o modificant en funció de les noves realitats i es per això que aquest
Pla ha de ser un document viu per adequar-lo a les noves situacions emergents.
Susana Plasència Seria bo incorporar a les associacions de familiars d’ infants amb
malaltia mental en grups de treballs establert o en nous que es puguin crear.
Silvia Saiz Agraeix la feina feta i comenta que a pesar que la realitat és molt canviant, no
deixa que el pla és una base sòlida sobre el que es pot anar incorporant les adaptaciopns
que siguin convenients.
Asun Muñoz L’objectiu de l’informe anual és veure que s’ha fet i que és el que es pot fer.
No obstant els Plans han de presentar una visió estratègica.
Jordi Mela Dona l’enhorabona als professionals i tècnics que han construït el Pla, ja que
tracta de continguts molt complexos i són difícils de plasmar en un document. Caldria
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mantenir aquesta continuïtat de “portes obertes” respecte a les aportacions que es puguin
fer al Pla. Tanmateix comenta que costa molt abordar determinats temes, però sobretot és
molt important no deixar-los i que tinguin una continuïtat.
4. Devolució de les qüestions plantejades a l’anterior sessió.
En resposta a la qüestió plantejada pel grup VoleMataró en relació a que, “fa dos
anys, es va aprovar un prec sobre com gestionar els Serveis Socials Bàsics de la ciutat, i
voldria saber com està la qüestió.” Asun Muñoz explica que durant els darrers 10 anys
en context de crisi i donar resposta a les necessitats de la població l'Ajuntament ha fet
un esforç molt important per incrementant la plantilla del Servei de Benestar Social,
que actualment compta amb 90 treballadors municipals i més de 200 externalitats i
gestiona un pressupost de gairebé 10 milions d’euros. Ara és el moment de repensar
l’organització i es per això que hem demanat el suport de la Diputació de Barcelona..
Actualment s'esta realitzant un diagnòstic per poder identificar oportunitats de millora,
que molt probablement suposarà la revisió i automatització de processos per ser més
eficaços i eficients amb els recursos disponibles.
En resposta a la qüestió plantejada pel d’ARFA Residència Sant Josep que
“Sol·licita informació sobre si existeixen suficients places residencials d’acord amb la
ràtio del territori.”
Asun Muñoz recorda que les places residencials són competència de la Generalitat de
Catalunya i que l’Ajuntament només realitza la prescripció de serveis i prestacions en el
marc de la Llei de dependències. Comenta que es necessari dimensionar les places
residencials i això ho fa Generalitat a través d’un índex que determina el grau de dèficits
de places respecte a altres territoris del país. Actualment la Residència Gatassa, té un
projecte de remodelació i de rehabilitació per ampliar places. Actualment no es disposen
de ràtio per territori i residència.
Pep Molsosa comenta que seria bo com a ciutat conèixer quantes places residencials
tenim a Mataró.
Asun Muñoz explica que les places estan publicades, el que no queden reflectides en la
publicació són les dades relacionades amb la llista d’espera .Així mateix planteja si el
model residencial es la resposta a les necessitats de l'envelliment en el futur o existeixen
altres opcions i/o models d’atenció que preservin en la mesura del possible l'autonomia i
entorn de les persones?. Aquest són temes sobre els quals cal reflexionar i fer les
aportacions necessàries al Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya.
Pep Molsosa Potser estaria be fer un Pla per reflexionar sobre aquests visió estratègica.
La Regidora, Eli Ruiz comenta que en el marc de Ciutats amigues de la gent gran ,
s’han tractat en taules rodones fins a vuit aspectes relacionats amb la gent gran i això en
el marc del Pla estratègic.
Pep Molsosa estaria bé aconseguir que altres familiars d’altres residències
s’organitzessin en organitzacions per poder coordinar-se i treballar aquests aspectes.
5. Pacte del Tercer Sector. Asun Muñoz explica que després de 2 anys de la signatura del
pacte del tercer sector es el moment de fer una primera avaluació. a tal efecte la comissió
de seguiment del Pacte ha acordat enviar una eina/document a cadascuna de les entitats
que el conformen per tal que puguin descriure i explicar les accions que cada entitat realitza
respecte a les mesures definides en el Pacte. L’objectiu es aconseguir que a finals d’any es
pugui tenir una visió de les actuacions i de l’impacte de les mesures dissenyades. La
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informació es recollirà i s’analitzarà en el marc de la comissió de seguiment . És comenta
que ha de ser un instrument que permeti prendre consciència sobre els canvis o millores
que caldrà realitzar en el marc del Pacte del Tercer sector.

Sense haver cap tema més, ni cap pregunta a les 13:15 hores es dóna per finalitzada la
sessió plenària.

La Presidenta del Consell

El secretari del Consell

Sra. Eli Ruiz Moreno

Sr. Joan Gerard Sánchez

Mataró, 24 d’octubre de 2018
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