
 

 

 

ACTE REUNIÓ CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 

Número sessió: 1/2018 
Caràcter: Ordinari 
Data: 22-11-2018 
Hora: 18:00 hores 
Lloc: Can Borrell 
 

Hi assisteixen:  
 

- Sr. Joan Rabasseda 
- Sr. Josep Sànchez 
- Sra. Montserrat Carreras (Vicepresidenta Creu Roja Maresme 

centre) 
- Sr. Elias Surroca 
- Sr. Santi Morell 
- Sra. Àngels Castillo  
- Sr. Marc Tarrés 
- Sra. Elisenda Floriach (Coordinadora de Serveis Socials() 

 

 

S’excusen:  

- Joan Duran (director Institut Domènech Perramon) 

 

Odre del dia 

1. Memòria de Benestar Social 2017 

2. Pobresa energètica 

3. Projectes comunitaris 

4. Altres actuacions 2018 

5. Precs i preguntes 

 

 

 

 



 

 

 

1- Memòria de Benestar Social 

- Explicació del sr. Joan Rabasseda en relació al canvis produïts aquest darrer any 

pel que fa als referents polítics en relació a  projectes i serveis, a conseqüència 

del trencament del pacte ERC-PSC. 

- S’excusa el sr. Joan Duran, director de l’institut, i s’exposa la seva proposta en 

relació al projecte “Serveis a la Comunitat” que els alumnes de 3r i 4rt d’ESO han 

de fer a partir del curs 2019-2020. Es proposa fer una reunió de treball entre 

l’institut, ajuntament i entitats del municipi de cara a principis del 2019.  

- Presentació servei de serveis socials: que són, que fem, com treballem, àmbits 

d’intervenció, fonamentació jurídica, amb qui treballem 

- Presentació indicadors del servei:  

o Problemàtiques i intervencions principals des de serveis socials 

o Ajuts econòmics donats 

 

2- Pobresa energètica 

Important augment d’aquesta problemàtica tant pel que fa al manteniment de 

la cobertura dels subministraments com per l’accés o manteniment de 

l’habitatge.  

 

Les intervencions que des del servei realitzem entorn a aquesta problemàtica són vàries 

i es basen en:  

  

1-Ajuts econòmics per garantir els subministraments bàsics i el correcte 

funcionament de les instal·lacions bàsiques en l’habitatge habitual, tal i com 

regulen les “Bases Generals Reguladores de Prestacions econòmiques de 

caràcter social d’Arenys de Munt”.  

 

2-Informes de vulnerabilitat (La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica). 

 

Des del servei es vol introduir la intervenció grupal per tal de donar eines i estratègies per 

millorar l’economia domèstica, reduir i optimitzar el consum energètic a les llars.   

 

3- Projectes socials i comunitaris 

- Menjador social: nº menús, nº apats, usuaris 

- DISAM: banc aliments: persones ateses al DISAM 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700006&language=ca_ES


 

 

 

 

- Pis d’emergència: situació actual de la família que viu al pis d’emergència des de fa més 

d’un any. Han incomplert el contracte.  

- Projecte comunitari de prevenció : tallers a l’institut, activitats puntuals, etc.  

- Radars: actuacions realitzades, membres d ela taula, nº voluntaris, nº usuaris, etc.  

Proposta de futur continuar treballant per la detecció de radars i ampliar la base de 

voluntaris.  

- Taula de convivència: receptes e cuina, nº tallers. Acte final el passat mes de juny amb 

una exposició de les fotografies realitzades, edició d’un llibret de receptes i pipa pica de 

cloenda.  

 

4- Altres actuacions: 

- XIAF: xarxa infància i adolescència consell comarcal del maresme 

- Xarxa d’Agents per a la Prevenció de Relacions Abusives del Maresme, organitzada pel 

consell comarcal i la direcció general de joventut, amb el suport de l’institut català de les 

dones.  

- Conveni per a la Prestació dels Serveis d’Habitatge de l’Oficina Comarcal del Maresme 

(presencialment cada 15 dies) 

- Punt Assessorament Jurídic als Serveis Socials  

- Participació al grup de treball del Consell Comarcal del Maresme: abordatge del 

maltractament a les persones grans 

- 31 d’octubre: jornada de bones pràctiques en l'abordatge del maltractament a les 

persones grans (arenys de mar) 

 

 

Subvencions demanades i executades:  

- Arranjament d’habitatges 

- Esport contra el risc d’exclusió social 

- Finançament en l’àmbit de les dones i lgtb 

- Sensibilització envers les relacions igualitàries 

- Supervisió equip serveis socials 

- Suport a la funció educativa de les famílies (1,2) 

 

Altres:  

- Potenciar el treball en xarxa 

- Consolidar Projectes Comunitaris que estan en funcionament: Radars i Projecte 

Comunitari de Prevenció 

- Calendari 2019: presentació Memòria 2018 el primer trimestre de l’any 



 

 

 

 

 

Durant l’exposició es profunditza amb alguns dels temes com:  

- Pobresa energètica: important augment de la problemàtica 

- Pis d’emergència: situació actual i actuacions futures 

- Campanya de Reis: joguines. Després de discutir els pros i contres d’una proposta 

del servei, es decideix que les  famílies s’aniran a apuntar directament a Voluntaris 

per Arenys i que en tot cas des dels serveis socials es revisarà la llista.  Hi ha un tema 

d’incompatibilitat i de protecció de dades que el servei ha de complir.  

 

5- Precs i preguntes 

La sra. Angels Castillo expressa que té 20 preguntes a fer. Donat que no hi ha temps suficient 

per respondre totes les preguntes. Algunes que es plantegen són:  

- Manca memòria dels projectes Riera i altres 

- Subvencions àmbit social: perquè s’han convocat tant tard 

- La Caixa: cada any dóna diners. On han anat aquest any els diners, a quin projecte?  

- L’Angels demana formar part de la Taula Radars.  

- Procés participatiu: compra llibres  

- Radars: telèfon radars no funciona? Queixes dels veïns 

- Llista d’espera a Serveis Socials: 2 2mesos 

- No s’ha presentat pressupost 2019 

- Projecte anual en temes de gènere, perquè no s’ha fet?  

- Incidències del Servei de Benestar Social 

- Targeta moneder 

- Tiquets: queixes perquè s’han tret els tiquets.  

 

Es proposa que la sra. Àngels Castillo envií les preguntes i en l’acte de la reunió se’ls hi pugui 

respondre.  

Retreu al sr. Alcalde que no disposi de temps per respondre-li les 20 preguntes en aquest Consell, 

i el fet de que només s’hagi realitzat un Consell de Benestar Social aquest any.  

L’alcalde puntualitza que l’any 2017 també es va fer un únic Consell de Benestar Social, que per 

al del 2018 s’ha fet un esforç de convocatòria i reitera l’agraïment a les persones que han  assistit 

al Consell de Benestar Social 2018. 

 

 

 



 

 

 
 
 

El sr. Elias Surroca té 4 o 5  preguntes:  
 

- Consell de la Gent Gran: està contemplat al Programa Municipal 
però no s’ha creat.  

- Autobús directe cap a l’hospital de Mataró. Com està el tema.  
- Subvenció bitllets d’autobús per ala gent gran. S’han presentat 

unes 30 sol·licituds. Actualment estem fent requeriments 
 
 

 


