Acta de la reunió de la Xarxa d’Inclusió Social 09/06/2021
Persones assistents:
Arasa Rovira, Núria - presidenta de la Xarxa d’Inclusió Social
Díaz Delgado, Juan - Ciutadans - substitueix Javier Cointe
Gàlvez Rius, Diana - tècnica de la Xarxa d'Inclusió Social
García, Chus - Creu Roja
López Zaguirre, Rafel - cap de l’Àrea de Serveis Personals
Soto Pérez, Isabel - Gent per Vilassar
Tarrés Garcia, Masep - coordinadora de Serveis Socials
Tenias Tenas, Eudald - Babord - substitueix Tamara Mateos
Zamora, Mònica - PSC - substitueix Anna Santos Arnau
Persones excusades:
Cointe Mieles, Javier - Ciutadans
Mateos Hippchen, Tamara - Babord
Moreu, Ana - Càritas
Santos Arnau, Ana - PSC
1. Presentació dades Serveis Socials
Es presenta la memòria dels Serveis Socials corresponent a l’any 2020. U un extracte de les dades enviades al
Departament d’Afers Socials.
Full “problemàtiques”. Destaquen les dificultats econòmiques. Cal destacar que el sistema de recollida de dades té
algunes mancances. Fet que dificulta dibuixar estratègies de futur. Cal apostar des de la Generalitat per un bon
sistema de recollida de dades que faciliti fer estadístiques i presentar les dades de manera clara i entenedora. Cal
que els serveis socials facin servir el mateix aplicatiu per tal d’unificar criteris i fer uns protocols per tal que tothom
reculli les dades de la mateixa manera.
Full “SAD” i “Teleassistència”. 15194 hores destinades a 102 persones. Nombre total de persones usuàries. 482 llars
ateses, una xifra similar a la dels dos últims anys. Del servei de Teleassistència hi ha una part que paga la Diputació
i l’altra part la paga l’Ajuntament. A partir d’aquest any, la Diputació assumirà el 47% i l’Ajuntament un 53%.
Important que la gent pugui romandre al domicili tot el temps que sigui possible. Servei molt ben valorat, tothom molt
content.
Full “nombre de prestacions d’urgència social”. 407875 €.
Es presenten dades també dades del pressupost executat. 1406615,65 € + SIAD (85000 €) + 417000 € d’altres
serveis. 1.908.615,65 €. L’increment “COVID” s’ha vist en els ajuts d’urgència social.
Pregunta Babord. Manteniment dels habitatges socials dels carrers Marina, Nou i Alzina. L’ajuntament paga la
despesa completa que generen els 9 habitatges. A més, hi ha la despesa en concepte d’ajuts socials que són ajuts
directes a les persones.
Pregunta Ciutadans. 102 persones ateses SAD i Teleassistència. Gran servei, que funciona bé. Aposta de l’equip de
govern per a la gent major de 80 anys, per la gent que viu sola o amb una persona cuidadora gran. Si bé, hi ha
persones més joves ateses en el servei.
Pregunta PSC. Actuacions administratives. S’atenen demandes de tot tipus, una de les destacades l’any 2020 és
l’ingrés mínim vital. S’atenen persones grans ateses a les residències per a gent gran . També persones no
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empadronades. Moltes persones empadronades a l’Escola Nàutica per tal que puguin accedir a altres serveis
bàsics. Primer es mira d’atendre la persona, el padró no és un requisit imprescindible.
2. Presentació dades entitats
Creu Roja. No ha estat possible explotació de dades. Si bé destaquen que s’ha produït un increment molt important
el 2020 pel que fa referència a les prestacions. De fet, el primer semestre del 2021 s’han destinat els mateixos
diners que l’any 2020.
3. Inici disseny estratègia conjunta en matèria habitatge
Dilluns 14 de juny hi ha convocades les entrevistes amb tècnics d’habitatge. La selecció es farà fent servir la borsa
de treball del CCM. Es busca algú amb experiència en l’àmbit d’habitatge que pugui liderar tot això i tirar-ho
endavant d’una manera més realista que fins ara.
Rafel López. Les comissions de treball del reglament de la XIS han de ser de caràcter tècnic, no polític. La
participació política està en la plenària de la XIS. Cal màxim respecte al reglament. Es pot plantejar un retorn en
format de monogràfic amb representació dels grups polítics. La comissió d’habitatge i la plenària de la xarxa no pot
ser el mateix. Serà la plenària de la XIS que transmeti als tècnics quines són les línies prioritàries de treball.
Núria Arasa. Creem el grup de treball tècnic i, nosaltres, com a plenària, farem seguiment. La priorització li toca a la
plenària. La comissió de treball que faci la feina i que presenti la proposta. El correu Eudald un element de treball
per a la comissió.
Eudald Tenias. Fixar calendari de reunions i ordenar prioritzacions. Qüestió primordial.
Cal un marge de temps perquè la persona s’incorpori. Configuració grup de treball fins que la tècnica d’habitatge
pugui liderar-ho. Que no hi hagi tècnic d’habitatge no vol dir que no es treballi en matèria d’habitatge en el municipi.
Cal coordinació i visió estratègica que és el que aportarà el tècnic d’habitatge. L’habitatge és un tema de tots.
Serveis Territorials té clar també que s’ha de treballar de manera coordinada. O anem tots junts o no ens en
sortirem. Serveis Socials i Serveis Territorials han d’anar de la mà. I que el tècnic d’habitatge lideri i tingui la visió
social i la visió més urbanística.
Ciutadans. Primer cal un marc de consens.
Núria Arasa. Cal un pla d’habitatge.
Rafel López. Cal un primer moment de debat polític per fer l’encàrrec al tècnic d’habitatge. El lloc és la plenària de la
XIS, espai político-tècnic de decisió però no d’execució. Direcció de treball polític en primer lloc. Prioritzacions i en
què ens centrarem quan arribi el tècnic. Diagnosi i valoració.
Des de Serveis Socials no sabem què s’ha de fer en matèria d’habitatge, tenim una intuïció. Casos que coneixem: 7
famílies okupes. 25 persones vivint en habitacions. 23 citacions judicials. Moltes desnonaments aturats. S’intenten
parar els cops amb informes de vulnerabilitat energètica, ajuts d’urgència social.
Cal definir quina és la prioritat en matèria d’habitatge. Els tècnics han de fer el diagnòstic i presentar-lo als grups
polítics per tal que puguin establir prioritats.
Com està el Pla Especial de Pisos Turístics. Pendent full excel per acabar de tirar endavant el pla. Calen 3
pressupostos. Padró d’Habitants i Padró d’IBI.
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4. Acords
Informar contractació tècnic d’habitatge a la XIS.
Incorporar a la propera XIS el tècnic d’habitatge perquè pugui respirar l’ambient.
Convocar reunió amb el tècnic el mes de juliol. Dades extra, idees, propostes...
Que els grups polítics defineixen qui assisteix a les reunions i si no pots ser que es socialitzi la informació.
Convocar propera plenària com a màxim 3a setmana de juliol.
5. Altres
Enviament document memòria per correu electrònic.
Des de Creu Roja enviaran dades memòria 2020.
Es demanarà a Càrites si pot fer-nos enviar-nos les dades de la memòria que siguin significatives.
Intentarem fer l’enviament dels 3 documents de manera conjunta.
Incorporar acta pàgina web ajuntament.
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