ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
DE SANT JOAN DESPÍ
Sessió del dia: 17 de gener de 2018
Lloc de celebració: Àrea de Serveis a la Persona
Inici: 18:45 h. Finalització: 20.00 h.
Persones assistents:
Irene Calzado Sanchez, Associació Estel.
Núria López, Associació de Familiars de la Residència Disminuïts Psíquics
Josep Mas i Dalmau (sense dret a vot)
Laura Fernández Lucia, Residència de Disminuïts Psíquics Josep Mas i
Dalmau.
Isabel Soto Rubio, Tastidis
Jaume Vidal Forns, Associació de Familiars Salut Mental Baix Llobregat
Elena Martín, Centre d’Esplai El Nus (sense dret a vot)
Esperanza Soler, Església Evangèlica de Sant Joan Despí (sense dret a vot)
Francesc Vazquez, Solidança
Maribel Reyes Ocaña, Dacma
Alicia Díaz Alonso, AVV El Pi
M. Carmen Gómez Andújar, Consell de Dones de Sant Joan Despí
Laura Covarrubias Cerezo, Consell Municipal d’ Educació
Juana Cano Expósito, ICV
Angela Muñoz Barea, SiqueesPot/SísePuede
Cristina Zornoza Franch, Ciutadans
M. Teresa Romeo Sanclemente, PP
Esther Conesa Torán, Representant Ciutadania
Regidora de Sanitat, Eugènia Sánchez Flores
Regidor de Participació Ciutadana, Àlex Medrano Soler
Regidor de la Gent Gran, Ginés Ros
Presidenta, Margi Gual Izquierdo
Secretària, Rosa Baixas i Carcereny

Excusen absència:
Esther Villegas Luna, Associació Familiars Alzheimer del Baix Llobregat.
M. Encarna Sánchez Vedova, Cordibaix
Encarna Bolaños, Consell de Salut
Gloria Pedro Villarino, Club d’Esplai El Tricicle
Laura Peces, Creu Roja Sant Joan Despí
M. del Pilar Fernández Viader, Càritas Diocesana de Sant Joan Despí
Núria Ros Baldominos, Regidora d’Educació

Públic assistent:
Teresa León, Tastidis
Libia Guillamón, Dacma
Laura Manuel, Alumna pràctiques TS ABS
Laura Acedo, Sí que es pot
Júlia Urbano, Ciutadans
Maite Rubio, Ciutadans

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Lliurament del dossier que recull les fitxes de les entitats del Consell de
Serveis Socials.
3. Memòria de la Taula de Coordinació d’atenció a les necessitats
bàsiques de Sant Joan Despí, i projectes de futur.
4. Informació sobre les ajudes tècniques al municipi.
5. Data de la propera sessió.
6. Precs i preguntes.

Obre la sessió Margi Gual, presidenta del Consell Municipal de Serveis Socials
amb la presència de 17 persones amb dret a vot.

1.- Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la darrera reunió del Consell
Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí. S’aprova per unanimitat per
part de les 17 persones presents en aquest moment.
2.- La presidenta fa un resum dels temes d’interès que han sortit durant les
darreres sessions, amb motiu de la presentació de les fitxes de les entitats:
- La soledat de les persones grans
- La formació del voluntariat
- Drogodependències
- L’aïllament de les persones amb problemes de salut mental
Aquests temes queden com a referència per poder fer propostes i treballar-les.
A nivell de Departament també es tindran en compte i s’aportarà informació
rellevant perquè es puguin treballar, com per exemple, el treball de prospecció
que està portant a terme la Diputació de Barcelona amb el projecte “Més a
prop”, que facilitarà informació de la situació de les persones de més de 80
anys que viuen soles.
3.- La tècnica representant del Departament d’Acció Social a la Taula de
Coordinació d’atenció a les necessitats bàsiques de Sant Joan Despí fa la
presentació d’un petit vídeo resum sobre les accions portades a terme durant
els 6 anys de funcionament de la Taula de Coordinació. Més de 400 famílies
han estat beneficiàries de suport en alimentació, s’han recollit més de 100
donacions, s’està portant a terme el projecte de “Fons Solidança” per oferir
electrodomèstics de segona mà, així com el projecte “Menjar fresc als
mercats municipals”.
El representant de Solidança explica el projecte de Reparació
d’electrodomèstics que porten a terme a l’entitat, amb la recuperació de
material de segona mà, la formació de persones i la creació de llocs de treball.
En relació al projecte de “Menjar fresc als mercats municipals” s’obre la reflexió
sobre la importància de que les famílies que reben ajuts puguin optar a menjar
fresc i el puguin escollir en funció dels seus costums alimentaris.
Es manifesta la possibilitat de que persones voluntàries puguin incorporar-se a
la tasca de la Taula de Coordinació, mitjançant la participació amb les entitats
que lliuren els aliments. La representant de l’Església Evangèlica ofereix la
possibilitat, a qui vulgui, de ser voluntari/a a l’entitat.
4.- La Cap del Departament d’Acció Social explica el que és una ajuda tècnica
i dóna detalls de les d’ajudes que l’Ajuntament ofereix a les persones
dependents amb manca d’autonomia física i empadronades a Sant Joan Despí.
L’objectiu és la millora de l’autonomia personal, la millora de les condicions de
les persones que els han d’atendre, així com la millora de l’accessibilitat.

Des de l’Ajuntament, hi ha un ventall d’ajuts ampli per atendre les diferents
situacions. En cas que no hagi disponibilitat, s’intenta fer la compra de noves
ajudes que s’adaptin a les necessitats de les persones que les requereixen.
Per tal de sol·licitar-les cal adreçar-se a l’Àrea d’Atenció a les Persones i
fer una instància, o bé mitjançant els i les tècniques de Serveis Socials. Es
tracta d’un servei de préstec on es fa un contracte per garantir el bon ús i el bon
manteniment del material. És un servei gratuït.
En nom de la Treballadora Social de l’Àrea Bàsica de Salut, l’alumna de
pràctiques explica que si la necessitat de l’ajuda tècnica és temporal, disposen
d’un servei de préstec, que implica un retorn del material. Per a situacions que
requereixin l’ajuda tècnica a llarg termini, el personal mèdic (de capçalera o
especialista) ha de prescriure l’ajut, i amb la recepta, es pot adquirir a algun
dels establiments que disposin de material ortopèdic. En funció del material que
es necessiti, les persones hauran de fer o no una aportació econòmica.
5.- S’acorda convocar la propera reunió del Consell Municipal de Serveis
Socials de Sant Joan Despí el dimecres, 11 d’abril a les 18.30 h, a l’Àrea de
Serveis a la Persona
6.- La presidenta fa referència a alguns dels temes previstos per incorporar en
les sessions del Consell de Serveis Socials del proper any 2018. Entre
d’altres, menciona alguns dels que han generat interès entre les persones
representants: El Pla d’Igualtat 2017-2020, el circuït de violència de gènere, el
recull dels recursos socials, i el catàleg de serveis.

Finalitza la sessió a les 20.00 h.

