
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
 
 
 
DIA: 14 de maig de 2015 
HORA: 18.30 hores 
LLOC: Sala de reunions de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum. c/ Enric 

Delaris, 7 
 
 
Assistents: 
Presidenta:  Carme Trillas Torrents 
Vice-president: Joan Torrentgenerós Arjalaguer 
Secretària:  Àgata Gelpí Lluch 
 

Vocals: 
Sr. Andreu Contijoch Soldevila ASVAT 
Sra. Àngels Romeu Fabrer  CONSORCI HSJ 
     RESIDENCIA AURA 
     CD JOSEP ROQUE 
Sra. Carme Caballeria Comas USUARI SERVEIS SOCIALS 
Sra. Claude Protin   FADO 
Sra. Josefina Sala Pujol  Regidora No adscrita PSC 
Sr. Lluis Donoso   CCOO 
Sra. M. Mercè Farrés   AA. VV. BARRI DE GRÀCIA 
Sra. M. Teresa Gallifa Company Regidora CIU 
Sra. Mar Espadaler Gispert  CREU ROJA 
Sr. Pantaleón    ASS. GG MANLLEU 
Sra. Teresa Serrano   ASSOCIALCIÓ VEÏNS ERM 
Sr. Albert Pujol   FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
 
S’excusen: 
Sra. Aurora Colom   MARES MÓN 
Sr. Josep M. Anglada Jordà  Regidor d’ICV 
Sra. M. Carme Valls Cabanas  Regidora ERC 
Sra. Anna Piella   AFADIP 
 
NO assistents: 
Sr. Abdelkarim Ouladaissa  CITE 
Sr. Abel Fontanet Braut  TAC OSONA-ST. TOMAS 
Sr. Andreu Contijoch Soldevila ASVAT 
Sra. Conxita Vilalta Soldevila  CARITAS 
Sr. Humilde Dominguez Verdejo Regidor No adscrit PxC 
Sr. Mimoun Summar El Idrissi ASSO. JAMEIAT ESSALAM 
Sra. Maria Balasch Pla  ADFO 
Sr. Mohamed Azanay   USUARI SERVEIS SOCIALS 
 
 
 
 

 
 



Ordre del dia 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior. 

 
El l Sr. Donoso fa la següent esmena: 
 
El Sr. Manuel Sanchez Gueldos surt a l’acta com a regidor d’ICV i cal posar “membre” 
Abdelkarim Ouladaissa es membre de CITE i no l’Abel Fontanet, que és el representant 
de TAC Osona i surt duplicat per error. Sense més esmenes s’aprova l’acta. 
 
 

2. Presentació memòria serveis socials 2014 
 
La secretària, Àgata Gelpí presenta la memòria de l’activitat dels serveis socials durant 
el 2014, es passa un power point que serà penjat a la web municipal. S’acorda que es 
trametrà l’enllaç via correu electrònic a tots els membres del consell. 
La Sra. Fina Sala demana què cal fer amb un cas que ha vist d’un Sr. que recull aigua 
de la Font. La secretària l’orienta a que el derivi a serveis socials o si vol parlar més en 
concret, que es tracti el tema a les oficines de benestar social. 
 

3. Campanya emergència Nepal 
 

El representant del fons Català, explica la situació en què es troba Nepal després del 
terratrèmol de 7,8 graus (Richter). Aquest fet agreuja la vulnerabilitat que ja pateix 
aquest territori, un dels països més empobrits del món i el més pobre de Sud d’Àsia. El 
govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència. 
 
4. Projectes 0,7% Fons Català de Cooperació 
 
Alguns assistents pregunten com està el seguiment de la campanya de l’Ebola.  El Sr. 
Albert Pujol explica que s’ha pogut contenir el brot , però es segueix reballant als 
diferents països afectats. Actualment qui gestiona el projecte és l’Hospital Sant Joan de 
Déu a Costa d’Ivori. 
Alguns assistents demanen l’informe de seguiment dels campaments sahrauís de 
Tindouf on es va fer aportació l’any 2014. 
Seguidament l’Albert Pujol del Fons català explica els diferents projectes que han 
proposat per distribuir el 0.7, que són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte País Import pendent 

2329-CONSTRUCCIÓ D´UNA NAU PER AL 
RECICLATGE RESIDUS A L´ABOCADOR MUNICIPAL 
DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PETÉN ITZÁ 

Guatemala 38.500,00 € 

2408-ENFORTIMENT DELS AGENTS LOCALS DE LA 
REGIÓ UPPER RIVER, BASSE 

Gàmbia 24.438,06 € 

2671-AMPLIACIÓ DEL TALLER IMPREMTA 
TRANSICIONES 

Guatemala 76.479,67 € 

2695-ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE 
CONSTRUCCIÓ DE PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL 
(LAONF) 

Poble Sahrauí 16.399,12 € 

2769-AGENDA LLATINOAMERICANA 2016 - 
CAMPANYA 2015 

Catalunya – 
Llatinoamèrica 

33.000,00 € 

2782-RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL 
AL NEPAL (campanya d’emergència) 

Nepal Finançament 
obert 

 
El Sr. Donoso comenta que l’any passat no hi va haver cap aportació per l’Agenda 
Llatinoamericana i demana de poder tenir-ho en compte per les aportacions d’enguany. 
Reforça el tema de la importància del projecte del Sr. Pere Casaldàliga. Seguidament 
s’obre un debat sobre el format de l’agenda, els diferents vocals troben que no es un 
format útil i que s’hauria d’adaptar a quelcom més funcional i/o en format electrònic. 
La secretària informa dels imports disponibles en el pressupost d’enguany: 12.000 € 
La Sra. Gallifa  proposa : 11.000 € pel Nepal i 1.000 per l’Agenda. 
S’obra una votació a mà alçada: 
8 vots a favor que es destini tot el pressupost pel Nepal. 
3 volts a favor de la proposta de 1.000 a l’Agenda i la resta al Nepal. 
En total hi ha 11 assistents. 
Segons el reglament, per aprovar els aportacions és necessària la majoria simple dels 
membres assistents de ple dret, per la qual cosa , la votació és vàlida, favorable a 
destinar els 12.000 € al Nepal. 
 
5.Convocatòria projectes Solidaritat i Cooperació 2015 
 
S’informa que s’inicia el procediment per obrir la convocatòria per projectes de 
solidaritat, que enguany disposa d’un pressupost de 16.000 €. 
Cap a finals de juliol es calcula que ja podrem tenir els projectes presentats i valorats 
pel Fons català, de manera que es puguin aprovar en la propera convocatòria del 
Consell abans d’estiu. 
Es comenta la conveniència que a la propera convocatòria vingui alguna de les entitats 
subvencionades l’any passat per tal de tenir un intercanvi directe respecte del projecte 
recolzat i ens pugui explicar directament la experiència. 

 
6. Torn obert de paraules. 
 
En representació de l’AAVV Erm assisteix la Sra. Teresa Serrano. 
En el lloc del Sr. Valentín Nuñez assistirà el Sr. Pantaleón, com a vocal representant del 
Casal de la Gent Gran. 
El Sr. Donoso comenta que, en relació a la presa de contacte amb d’altres Consells, va 
descartar Centelles, ja que no estaven en un bon moment per fer cap intercanvi i està 
mirant si podríem anar a Granollers. Després de les eleccions re emprendrà el 
contacte. 
Algun assistent pregunta si el 0.7 és obligatori, qüestió a la qual respon el Sr. Donoso 
explicant el procés i la força que es va fer anys enrere per tal  de sensibilitzar a 
l’ajuntament. El Sr. Pujol del Fons Català explica que la destinació de recursos a la 



cooperació internacional és una qüestió de voluntat dels ens locals. En base a un 
dictamen fet pel col·legi d’Interventors, es pot considerar, emparant-se amb lleis 
sectorials, que els municipis tenen aquesta capacitat, però no l’obligatorietat. 
 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, quan són les 20.345 hores, la presidenta del 
Consell Municipal de Serveis Socials aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta acta. 

 
 
 
 
 
La secretària                                  Vist i plau  
                                                 La presidenta 
 
 
 
 
 
Àgata Gelpí i Lluch    Carme Trillas i Torrents 

 
 
 


