REUNIÓ RESUM EXECUTIU DE SEGUIMENT DE L’ACORD SOCIAL 2016

ACTA : 11 de Gener del 2017
ASSISTENTS:
Sr. Antoni Poveda, Alcalde
Sra. Belen García, primera Tinent Alcalde, i presidenta d’ Urbanisme, espai
públic, sostenibilitat, seguretat, convivència i serveis generals
Sra. Margi Gual, Regidora d'acció social i igualtat
Sr. Cristian Rastrojo , Regidor de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació.
Regidor adjunt de comerç.
Sra. Juana Cano Expósito, Regidora i portaveu d'ICV-EUiA i vicepresidenta de
la Mesa de Contractació
Sr. Pere Angel, Tinent Alcalde
Sr. Lluís Fabrés, Portaveu del grup municipal d'ERC-MES-AM
Sr. Rafael Roldán, Portaveu grup SiQueEspot/SísePuede
Sr. Jose Luis Cerro Fernández, ciutadans
Sr. Esteban Redó, Empresari (Redó Hermanos), i President de l’Associació de
Propietaris i Industrials del polígon Fontsanta.
Sr. Ramon Prior, Empresari (Carns Prior) i membre de la junta de l’Associació
de Propietaris i Industrials del polígon Fontsanta.
Sra. Saida Ehliluch, Secretària compromís social CCOO.
Sra. Victoria Corbacho, Responsable de política institucional d’UGT.
Sr. Agustí Miró, delegat Territorial comarca PIMEC.
Sr. Francisco Requena, en representació a l’Associació de comercials
Sr. Antonio Gámez, Federaccio Assosciacio de veïns Baix LLobregat
Sra. Angela Escribano, Cap de desenvolupament de programes Departament
de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació i Comerç.
Sr. Joan Anton Bruna, coordinador municipal
Sra. Montse Feliu, Tècnica de desenvolupament local del Departament de
Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació i Comerç.
Sr. Manuel Parquet, acompanyant del grup municipal PP.
ORDRE del DIA: Seguiment de l’acord social de l’any 2016.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Inicia la reunió el Sr. Antoni Poveda, l’Alcalde de Sant Joan Despí, qui valora
amb caràcter global, l’actuació del consell econòmic i social del 2016 en relació
amb la implementació de les mesures fixades per fer front a les necessitats
bàsiques que afecten al territori i determinar, així, les consegüents mesures
estructurals per millorar les condicions de la ciutadania.
Manifesta la davallada de la taxa d’atur en el municipi respecte el 2015 i
l’augment de les cobertures socials.

Així mateix, es fa saber que el pressupost de 2017 contempla també totes les
millores per continuar fomentant accions encaminades a minimitzar la taxa
d’atur i cobertura de les prestacions socials.
Continua la intervenció amb l’aportació del Sr. Cristian Rastrojo, Regidor de
Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, exposant amb detall tots els
programes i actuacions recollits en el resum execució del l’Acord Social del
2016, realitzats gràcies al propi pressupost, i al finançament d’altres
administracions supramunicipals.
Malgrat que, gràcies a d’actuacions realitzades en l’àrea, les dades assenyalen
un descens considerable en la taxa d’atur respecte anys anteriors i amb relació
als municipis de la comarca, exposa la preocupació en l’atur femení.
Seguidament intervé la Sra. Margi Gual, Regidora d'acció social i igualtat, qui
expressa la voluntat de reduir les xifres obtingudes a serveis socials. Concreta
les actuacions executades en el marc de l’Acord social i informa de l’augment
del 4.4% de la partida destinada als serveis socials respecte el 2016 i que es
destinarà un 15% del pressupost en el marc de ajudes en aplicació la Llei de la
dependència.
Finalment, comunica que el Consell de Serveis Socials està en fase de
planificació i determinació de les prioritats d’actuació.
Torna la paraula al Sr. Antoni Poveda, l’Alcalde, qui agraeix les intervencions i
ofereix el torn de paraula.

INTERVENCIONS:

Sr. Lluís Fabrés: proposa un altre horari per les reunions per afavorir la
participació d’altres agents. I pregunta la procedència pressupostària del
finançament dels plans d’ocupació.
Sra. Saida Ehliluch, consulta la constatació municipal del compliment dels
Convenis Col·lectius per part de les empreses beneficiàries de la línia de
subvencions i quin és l’ús de l’oficina Local d’Habitatge.
A més, proposa fer una col·laboració amb el consistori per potenciar les eines
de treball que evitin la precarietat laboral.
El Sr. Antonio Gámez, manifesta la seva preocupació sobre la qüestió de
l’habitatge i apel-la l’impuls de polítiques d’habitatge, concretament en el barri
de les Planes. Alhora, anima a dur a terme més accions per pal·liar l’atur,
sobretot en l’àmbit juvenil.

Comença responen el Sr. Cristian Rastrojo, facilitan dades concretes de
procedència dels fons dels plans d’ocupació i concretant, també, les
administracions que ofereixen les subvencions.

Confirma el requeriment de compliment dels Convenis col·lectius per parts de
les empreses beneficiàries de les ajudes municipals i mostra interès a realitzar
qualsevol actuació col·laborativa per pal·liar la precarietat laboral.
També informa de l’augment dels salaris per als beneficiaris del programa
Treball i Formació.
Segueix donant resposta la Sra. Margi Gual, qui destaca la importància de
l’actuació municipal en fer front a les necessitats socials que es puguin generar,
ja siguin econòmiques, d’habitatge, energia, suport a les famílies, etc.
Indica que en el municipi existeix el Servei Orientació Jurídica per
assessorament d’habitatge i l’àmbit comarcal l’Oficina de l’Habitatge.
Finalment, el Sr. Antoni Poveda, agraeix l’assistència a tots els participants i
conclou, tot indicant, que les dades del 2016 són més òptimes respecte anys
anteriors, expressant la voluntat de continuar treballant per augmentar les
rentes municipals dels veïns, i subratllar la necessitat de mantenir la tasca
conjuntament en benefici a la ciutadania.

