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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOICALS 

 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO: 01/2021  
DIA:  10 març 2021  
HORA:  19h  
LLOC:  reunió telemàtica per zoom 
 
 
Assistents 
 
Sra. Anna Piella, AFADIP 
Sr. Paco Zambrana, regidor no adscrit 
Sra. marta Moreta, regidora PSC 
Sra. Maira Costa, CUP 
Sr. Pere Compte, regidor Promoció Social i Perosnal 
Sr. Diego Montalvo 
Sra. Agata Gelpí, secretària 
Sr. Albert Pujol. Fons català de desenvolupament 
 
 
No assistents: 
 

- Associació Dones solidàries 
- CCOO representant jubilats 
- TAC Osona 
- Ass. Mares Món 
- Mesquita 
- ADFO 
- Dolors mas, representant usuaris SS 
- Sr. Arnau Rovira 

 
 

Assumpte 

Acta - CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS_2021  

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

CARRER ENRIC DELARIS 7 MANLLEU (BARCELONA)  
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S’excusen: 
 
Sra. Núria Callis, Caritas 
Sra. M del Mar Espadaler, Creu Roja 
Sra. Claude Potrin, Hospital Sant Jaume i Centre de Dia Josep Riqué 
Casal de la GG de Manlleu 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior: hi ha 
dues esmenes en relació a les persones assistents. No hi figura i hi va assistir: Paco 
Zambrana i Ramon Sitjà, del PSC. Es recullen les esmenes i es dona per aprovada 
 

2. El Sr. Compte explica que, degut a la pandèmia, no es va celebrar cap sessió del 
Consell l’any 2020.  
Demana alterar ordre del dia per tal de que l’assessor del Fons català pugui enllestir 
el punt que li pertoca i deixar la sessió. 
 
 

3. Aportacions al Fons Català: 
El Sr. Compte explica que , atès que l’any passat no es va fer aportació, enguany es 
doblarà el pressupost, que ascendeix a 30.000€. 
Seguidament es presenten 3 projectes 
 

Cooperatives rurals 
dones: per la 
igualtat de gènere 

Agermanament 
sense fronteres 

Camerun 19.840,81 € 
pendents per cobrir 

Ampliació escola 
internacional 
Innova 

Fundació Ivan 
Mañero 

Guinea Bissau 25.944,40€ 
pendents 

Construcció centre 
hospitalització 
maternitat kribi 

Insolàfrica Camerun 13.200 € pendents 

 
 
Cooperatives rurals dones: per la igualtat de gènere: es tracta d’un projecte vinculat 
a la sobirania alimentària, de promoció de cooperatives de dones entemes de 
producció i distribució alimentària, molt centrat en la mandioca. També es centre en 
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la formació de les dones en aspectes de gestió de les cooperatives i formació e 
gènere per impactar en les estructures familiars del país. 
 
Ampliació escola internacional Innova: es tracta d’una ampliació de l’escola i el 
manteniment del centre de formació per a nens amb discapacitat i en situació 
d’exclusió, vinculat a l’orfenat “casa Manel”. El projecte es fonamenta en la necessitat 
de més espais per a oferir el segon cicle de primària: un nou espai amb aules i w.c i 
serveis bàsics per poder donar continuïtat a la formació. 
 
 
Construcció centre hospitalització maternitat kribi: 
En aquest projecte també se li ha donat suport des de l’Ajuntament de Manlleu. 
enguany volen fer un nou espai d’hospitalització per tot el tema de maternitat, un 
espai que reuneixi les condicions mèdiques i sanitàries adequades. Fa dos anys es va 
invertir en tancar l’espai perimetral amb el suport que varen rebre de Manlleu. 
 
Després de les  presentacions exhaustives dels tres projectes, s’acorda fer una 
aportació de 10.000€ a cadascun d’ells, de manera que pràcticament financem 
l’acabament dels mateixos. 
 
Els assistents pregunten pels criteris que cal seguir i surten els següents: 
 

- Que siguin duts  o impulsats per entitats o persones que tinguin relació amb el 
territori 

- La viabilitat del projecte 
- Fer una aportació important que impacti en el desenvolupament del projecte 
- La Sra. Piella aporta com a criteri la continuïtat en un mateix projecte, limitant a una 

durada determinada. 
 
 
La Sra. Maira demana que també es tingui en compte que es doni suport a projectes que 
es duguin a terme en països d’origen de població de Manlleu. En aquest sentit, la 
secretària explica el viatge d’una delegació de l’Àrea de Promoció social i personal i salut 
publica a Nador , la visita a projectes socials en el territori i el suport demanat per tal de 
estudiar la viabilitat d’un agermanament. 
El Sr. Pere Compte proposa convidar a les entitats responsables dels projecte per explicar 
com son i què fan, directament en aquest Consell i fer-ho visible a la ciutadania. 
La sra. Moreta pregunta sobre el projecte del Camerún, si el finançament és per la 
formació o bé per l’estructura, ja que de vegades es fan estructures i després no tenen 
els professionals per dur a terme les actuacions. La resposta és que es demana 
finançament per l’estructura, Insolàfrica fa anys que està al territori i fa formació al 
personal local per fer funcionar el servei. El Fons català assegura la seva viabilitat. La 
Sra. Moreta insisteix que la formació sempre ha d’estar en primer lloc.  



  

  

    

 

 45 

 
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G 

 

Unitat / Àrea 
 

Negociat gestió diversitat - Àrea de BS  
AGL   

Codi de verificació 

  
  

2P4F6Y1Z6X7165670FM3  

Document 

 PGD15I00G4 
Expedient 

 ABS/15/2021 

El Sr. Albert Pujol informa que , en aquest cas, hi ha una co direcció entre una persona 
del propi territori i una de Insolàfrica. 
 
4. Actuacions de l’Àrea en motiu de la pandèmia per covid’19: La secretària presenta i 

llegeix un informe on es recullen les actuacions realitzades per els serveis socials des 
del mes de març a 31 de desembre, en els primers mesos de la pandèmia (veure 
informe annex) 
 

5. Nou model de SIS 
La secretària explica que en el Ple passat es va aprovar el nou model de SIS el qual 
consisteix en treballar el lleure educatiu des dels propis recursos de la comunitat i 
treballar en l’entorn familiar per la millora de les habilitats parentals. Els dos monitors 
han començat a fer atenció domiciliària, amb molt bona acceptació per part de les 
famílies. No es deixa el local del tripijoc, sinó que allí es porten a terme activitats 
individuals o grupals amb pare si mares, així com tallers puntuals amb nens i nenes. 
Es mantenen el nombre de places, però el temps d’actuació depèn de cada cas i ja no 
va en calendari escolar com fins ara. Aquest model respon a requeriments del govern 
de la Generalitat. Així mateix es mantindrà el nom de Tripijoc 
 
La Sra. Maira i la Sra. Moreta feliciten a tot el personal de l’Àrea per la tasca duta a 
terme per la pandèmia i un agraïment a tots els treballadors i treballadores. 
Aquests agraïments son formulats també per la Sra. Anna Piella i Paco Zambrana, així 
com pel Sr. Pere Compte, que fa un reconeixement a l’equip per la constància i 
valentia, ja que el servei no va tancar ni un sol dia davant una situació totalment 
nova de la qual es desconeixia els riscos. 
El Sr. Pere Compte es compromet a fer un esment de felicitacions al mateix Ple i no 
sols per el personal de serveis socials, sinó també per la policia local. 
 
 

6.  Torn obert de paraules. 
 

El Sr. Pere explica que sortirà a licitació el projecte de medi obert d’educadors de 
carrer i explica també la visita de la directora general de serveis socials i secretària 
d’infància, adolescència i família. També explica el nou projecte de centre d’acollida 
Can Xaran del qual està pendent el pla d’usos. Respecte a aquest punt, la Sra,. 
Moreta demana que s’expliqui el projecte en la comissió informativa. 
 
Sense més aportacions es tanca la sessió a les 20.30h 
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El president/La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta 
acta. 
 
 
        Vist i plau 
El secretari/La secretària     El president/La presidenta 
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