
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 
 
DIA:  27 de novembre de 2014  
HORA: 18.30 hores  
LLOC:  Sala de reunions de l’Ajuntament de Manlleu. Pl. Fra Bernadi, 6 (1a 
planta)  
 
Assistents: 
Presidenta:  Carme Trillas Torrents 
Vice-president: Joan Torrentgenerós Arjalaguer 
Secretària:  Àgata Gelpí Lluch 
 

Vocals: 
Sr. Abdelkarim Ouladaissa  CITE 
Sr. Abel Fontanet Braut  TAC OSONA-ST. TOMAS 
Sr. Andreu Contijoch Soldevila ASVAT 
Sra. Àngels Romeu Fabrer  CONSORCI HSJ 
     RESIDENCIA AURA 
     CD JOSEP ROQUE 
Sra. Aurora Colom   MARES MÓN 
Sra. Carme Caballeria Comas USUARI SERVEIS SOCIALS 
Sra. Claude Protin   FADO 
Sra. Conxita Vilalta Soldevila  CARITAS 
Sr. Humilde Dominguez Verdejo Regidor No adscrit PxC 
Sra. Josefina Sala Pujol  Regidora No adscrita PSC 
Sr. Lluis Donoso   CCOO 
Sra. M. Carme Valls Cabanas  Regidora ERC 
Sra. M. Mercè Farrés   AA. VV. BARRI DE GRÀCIA 
Sra. M. Teresa Gallifa Company Regidora CIU 
Sra. Mar Espadaler Gispert  CREU ROJA 
Sr. Mimoun Summar El Idrissi ASSO. JAMEIAT ESSALAM 
Sr. Valentín Nuñez   ASSO. GENT GRAN 
 
 
Assistents : 
Sr. Abel Fontanet Braut  TAC OSONA-ST. TOMAS 
Sr. Andreu Contijoch Soldevila ASVAT 
Sra. Àngels Romeu Fabrer  CONSORCI HSJ 
 
S’excusen: 
Sr. Josep M. Anglada Jordà  Regidor d’ICV 
 
 
NO assistents: 
Sr. Abdelkarim Ouladaissa  CITE 
Sra. Maria Balasch Pla  ADFO 
Sr. Mohamed Azanay   USUARI SERVEIS SOCIALS 
 
 
Oients: 
Sr. Miquel Sanchez Gueldos  Membre d’ICV 
Sr. Pantaleon Martin Meca  ASSO: GENT GRAN 

 



1. Constitució del nou Consell Municipal de Serveis Socials 

La secretària del Consell fa esment de l’article 31 del Reglament del Consell Municipal 
de Serveis socials de Manlleu, que regula la sessió de constitució del mateix. 
Es fa una ronda de presentació de cada un dels membres assistents. 
La presidenta, Carme Trillas i el vice president, Joan Torrentgenerós, fan un 
reconeixement públic per la pèrdua i traspàs del Sr. Llorenç Espinal i el Sr. Domingo 
Sánchez, dues persones molt vinculades al municipi per la seva trajectòria de 
participació, tant a l’Associació de la gent gran de Manlleu, com de l’Associació de veïns 
del barri de l’Erm. 
El Sr. Lluís Donoso manifesta que, com a representant del barri de l’Erm, es designa la 
Sra. Teresa Serrano. 
El Sr. Valentín Núñez, que assisteix acompanyat del Sr. Pantaleón, manifesta la seva 
oposició i disconformitat a la representació sindical de CCOO en aquest òrgan i 
expressa literalment:  “no volveremos a assistir nunca más”. La presidenta li recorda 
que ja es va donar una resposta a la seva observació en l’al·legació que varen 
presentar. 
Es dóna per constituït el Consell com a òrgan de participació. 
Atesa la renúncia explícita del Sr. Valentín Nuñez, es farà un comunicat a l’Associació 
de la Gent Gran de Manlleu per tal que nomenin un nou membre que substitueixi 
l’anterior. 
Es fixen les dates de les sessions ordinàries del Plenari, per acord majoritari, que es 
convocaran, la primera a principis d’abril (després de Setmana Santa) i la segona, 
durant la segona quinzena del mes d’octubre. 
Tanmateix es podran celebrar convocatòries extraordinàries tal i com s’estableix en el 
propi reglament. 
Seguidament s’explica l’objecte, funcions i funcionament general de l’òrgan i també es 
llegeixen els drets i deures dels membres. 
Es crea la Comissió sectorial de la Gent Gran, que tractarà bàsicament la programació 
anual de la setmana de la gent gran. Es demana que en la primera convocatòria, els 
integrants ja portin propostes concretes per poder avançar i fer més operativa la 
comissió. Es convocaran a tots els membres del Plenari per tal que s’hi apuntin els 
interessats a participar-hi. Aquesta Comissió podrà incorporar altres membres que no 
pertanyin al Plenari i que tinguin interès a aportar actes en aquest esdeveniment. 
Es deixa la porta oberta a crear altres Comissions sectorials de treball. 
 
 

2. Proposta de distribució dels projectes de Cooperació i Solidaritat any 
2014 

El Sr. Albert Pujol presenta , tot seguir, els projectes que s’han acollit a la convocatòria 
de l’Ajuntament del 0.7 
 

NOM DEL PROJECTE PAÍS ENTITAT COST DEMANDA  € ATORGATS 

Apoderament econòmic de les dones de 
la comunitat de Las Cámaras 

Nicaragua Fundació Osona 
Solidària 

10.288,00 5.000,00 61 5.000,00  

Projecte educatiu i de desenvolupament 
econòmic local: reconstrucció de l’edifici 
malmès pel cicló Phailin on es troba 
l’escola primària Sirena i el taller de 
màquines de cosir a l’aldea de Kheranga, 
estat d’Orissa 

Índia Fundació Daniel 
Shah & Núria 
Toneu 

13.520,00 6.000,00 50 6.000,00 

Accés a l’educació primària per a 240 
nens i nenes a Agorhokpo 

Ghana Mans Unides - 
delegació del 
Bisbat de Vic 

99.707,64 5.205,42 59 5.205,42 

  TOTAL 123.515,64 16.205,42  16.205,42 

 



Osona solidària també ha presentat el projecte al CCO i Daniel Sha també ho ha 
presentat a l’ajuntament de Granollers. 
El Sr. Albert Pujol destaca la bona evolució que ha fet l’entitat Daniel Sha en la 
presentació i gestió dels seus projectes. 
Respecte del projecte d’Osona solidaria, a Nicaragua, es tracta de donar continuïtat al 
que es va recolzar l’any passat. Està funcionament correctament 
 
Acord per unanimitat d’atorgar el 100  dels imports sol·licitats, ja que tots els projectes 
han estat valorats favorablement i hi ha disponibilitat pressupostària suficient. 
 
 

3. Propostes distribució per projectes del Fons Català de Cooperació 

Per part de la presidenta es presenten aquestes opcions dels projectes que 
directament aporta el Fons:  
 
2667-CAMPANYA DE SUPORT A 
POBLACIÓ AFECTADA PER LA 
MALALTIA DEL VIRUS DE L´EBOLA 
A L´ÀFRICA OCCIDENTAL 

Sierra Leone Fons Català de 
Cooperació – Obra 
Social Sant Joan de 
Déu 

Emergència 
Finançament 

obert 

2743-RESPOSTA A LA CRISI 
HUMANITÀRIA ARRAN DE LES 
INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS 
DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE 
TINDOUF 

Poble 
Sahrauí 

Fons Català de 
Cooperació 

Emergència 
Finançament 

obert 

 

El representant del Fons Català explica amb més detall els projectes i es crea un debat 
entre els membres per aprofundir en alguns aspectes d’organització i d’impacte a la 
població. 
Es considera prioritari el projecte de l’Ebola per la seva envergadura. 
S’acorda per unanimitat aportar 10.000 € al projecte nº2667 Campanya d’emergència 
davant l’Ebola i 2.500 € al projecte nº 2743 de reconstrucció dels campaments 
Sahrauís de Tindouf. Així mateix, els sobrants de la convocatòria municipal també es 
destinaran a aquest projecte. 
 
 

4. Torn obert de paraules. 

El Sr. Lluís Donoso demana que es re emprengui el tema pendent de l’antic Consell de 
Benestar Social en referencia a conèixer altres experiències municipals de participació 
en temes de solidaritat i cooperació, atesa la bona valoració de la jornada que es va fer 
l’any passat amb el Consell d’ Olot. 

El Sr. Andreu Contijoch mostra la necessitat de que es facin accions per mirar que els 
afectats de hepatitis C puguin accedir a la medicació.També anuncia que el dia 3 de 
desembre tancarà el Casal per malaltia. 

El Sr.Humilde Dominguez també vol manifestar la seva preocupació per els aturats que 
tenim al nostre país, encara que no sigui objecte del 0.7. 

El Sr. Sanchez Gueldos li respon que des d’Europa s’han fet arribar força finançament 
en la lluita contra l’exclusió i pel desenvolupament del país, per tant, nosaltres també 
hem rebut ajuda solidària i tenim el deure de ser-ho amb els països en vies de 
desenvolupament. També explica que des de CCOO s’ha organitzat una recollida de 
medicaments per fer arribar a la franja de Gazza. 



La Sra. Maite Gallifa demana informació sobre el Gran Acapte. La presidenta li respon 
que hi participen 7 supermercats i els casals d’avis i hi participen diferents entitats 
aportant voluntariat: església evangèlica, Càrites, Mares Món , Dones solidàries i Creu 
Roja. 
 

En no haver-hi més assumptes a tractar, quan són les 20.30 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 Gelpi i Lluch    Carme Trillas i Torrents 

 
 
 


