
 CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE SERVEIS SOCIALS  
 
ACTA DE LA  REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
 
Manresa , 22  d’octubre de 2018, a les 19:00  hores  a la sala de  reunions de 
l’Edifici Infants. 
 
PARTICIPANTS:  
  
Membres del consell : 
Sra.  Àngels Santolària, presidenta del consell, de l’Ajuntament de Manresa  
Sra.  Josefina Ramírez, secretària del consell, de l’Ajuntament de Manresa 
Sr. Josep Ramon Mora, representat de Caritas Manresa 
Sra. Alba Maench, representant de Caritas Manresa 
Sra. Anna Carbonell, vocal, de l’ Institut Català de la Salut. 
Sra. Marta Arau, representant de la Fundació Convent de Santa Clara 
Sr. Jose Antonio Sierra, vocal, representant de DM 
Sr. Jordi Garcés, vocal, representant de la CUP. 
Sr. Pere Sobrerroca, representant de la Comunitat de Sant’Egidio 
Sra. Mercè Jubells, vocal, del Col·legi de treballadores socials. 
Sra. Montse Diaz, vocal, del CDIAPB. 
Sr. Juan Manuel Bendala, vocal, de la Fundació Cots 
Sra. Mercè Miguel, vocal, de la Fundació Althaia 
Sra. Pilar Izquierdo, representant del Programa Invulnerables 
Sr. Ignasi Amat, representant de la Fundació Germà Tomàs Canet 
Sra. Montse Mestres, cap de servei d’acció i cohesió social. 
 
Excusats: 
Sra. Alba Oms, vocal, de la Sant Andreu Salut FP 
Sra. Fina Riera, vocal, de la Fundació AMPANS. 
 
 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’ acta del dia  24 d’abril de 2017  
sense cap esmena . 
 
 
2. Breu presentació de l’Informe Social 2018-2020. 
 
La Pepi Ramírez fa un repàs de les principals conclusions extretes de l’informe. 
 
Resum: 

• Manresa té 75,572 habitants. La mitjana d’edat és 42,6 anys, 0,8 anys 
més que Catalunya.  Diferències entre barris. 

• És una ciutat que envelleix, 19,9% (≥ 65 anys, 18,3% CAT), i 3,8% (≥ 85 
anys, 2,9 % CAT), i creix l’esperança de vida, 83,3 anys (14-15). Tot i 
que també estem per sobre de CAT a la població de 0 a 10 anys. Tenim 
16,9% (16,7% CAT). 



• La desocupació ha disminuït de forma gradual, 4920 aturats al 12/17.  
Però l’atur manresà representa l’1.1% de l’atur català.  

• La major part de la població manresana concentra el seus nivells 
d’instrucció en els estudis de primer grau i en l’ESO, EGB i batxiller 
elemental. 

• Destaquen respecte l’habitatge dos tipus d’hab. buits: promocions 
immobiliàries, nous, no venuts i hab. sense condicions d’habitabilitat. 
Problemàtiques: infrahabitatge, no poder pagar el lloguer. Destacar que 
el preu mitjà del m2 a Manresa és més barat que als 13 municipis del 
perfil de ciutat. 

 
Perfils de vulnerabilitat que s’extreuen: 
 

• Aturats de llarga durada, L’edat dels aturats: 40 a 44 i de 55 a 59 anys 
i/o ocupats en treball precari o de baixa qualitat. 

• Persones amb baixes qualificacions acadèmiques, no escolaritzades o 
amb abandó prematur. 

• Immigrants o pertanyents a minories ètniques. 
• Persones sense llar, que habiten amuntegats o en habitatges precaris.  
• Persones amb algun tipus de discapacitat, amb problemes de salut i 

persones dependents a càrrec. 
-Aquests perfils queden condicionats per l’edat, gènere i origen- 
 
 
Anima als membres del consell a llegir el document i fer més aportacions. 
 
El Sr. Mora comenta que fora interessant copsar el punt de vista de les entitats 
socials de la ciutat a partir del diagnòstic que aporta aquest informe, i fer un 
debat i reflexió al voltant. També que  es consolidés l’elaboració de l’informe 
cada un període de temps establert, dos o quatre anys.  
La Sra. Izquierdo demana com està anant el tema de la renda garantida de 
ciutadania. La Regidora comenta que s’ha reunit diverses vegades amb el 
departament d’afers socials de la Generalitat. Ja que som una població que 
amb moltes RMI comparativament amb d’altres municipis, i ara aquestes RMI 
són RGC. Es va participar en un estudi pilot per fer una revisió de les RMI i 
comprovar les causes de què n’hi haguessin tantes i no es va arribar a cap 
conclusió. I actualment la dificultat és que estan denegant moltes RGC per no 
complir requisits o no aportar la documentació, i per tant aquestes persones i 
famílies estan sense ingressos, i anant a serveis socials a demanar la 
cobertura de les necessitats bàsiques. La Generalitat diu que falta un reglament 
de desplegament de la Llei, i que el tema ha estat aturat fins ara. 
 
3. Informació sobre diferents temes per part de la Regidora: Menas, Pla 

estratègic de l’envelliment, habitatge i alberg soc ial. 
 
Un dels temes que s’ informa és sobre els MENAS, menors no acompanyats.  
Estan arribant a Catalunya molts joves, menors d’edat, procedents de 
l’estranger, principalment el Marroc, però també subsaharians. Aquesta situació 
fa molts anys que es dóna però ara ha esdevingut prioritari per la Generalitat 
pel volum. Al ser menors la DGAIA se n’ha de fer càrrec però estan desbordats, 
ja que s’ha incrementat molt aquesta arribada, i han de planificar dia a dia la 
protecció en centres d’aquests nois, per tant estan creant centres en cases de 



colònies, albergs,... Tampoc no hi ha suficients professionals de l’educació 
social per cobrir aquests centres. El Sr. Bendala comenta que estan contractant 
tot tipus de perfil per cobrir aquests llocs de treball. El Sr. Sierra diu que potser 
s’hauria de tornar a obrir un procés d’habilitació dels educadors socials. El Sr. 
Bendala comenta que ara ja això no es pot fer. 
A Manresa  a l’estiu van venir a l’alberg del Carme 68 joves. La Regidora vol 
deixar constància que no van fer destrosses a l’alberg. Tot  i que és cert que el 
volum era massa alt. El Sr. Mora comenta que fora bo que hi haguessin 
educadors socials treballant en medi obert per poder reaccionar ràpid davant 
dels conflictes. En aquest sentit la Sr. Arau comenta que l’equip d’Espai Jove 
de serveis socials fa molt bona feina. 
La Sra. Izquierdo comenta que és important que tinguin la situació 
administrativa regularitzada per a poder accedir a formació  o treball un cop ja 
no estiguin tutelats. 
  
Es passa al següent tema. La Regidora posa al dia als membres del consell 
sobre el Pla Estratègic de l’envelliment . A proposta d’una moció que es va 
aprovar al Ple  es va crear la Taula d’envelliment i dependència, amb l’objectiu 
principal de fer un diagnòstic sobre les necessitats assistencials de les 
persones grans, i  elaborar un  Pla Estratègic de l’envelliment. Actualment el 
diagnòstic ja està fet, i s’ha creat una comissió per treballar una proposta de 
Pla Estratègic amb representants de tots els agents que formen part de la 
Taula d’envelliment. 
Un dels principals reclams de les persones grans és que no hi hagi llista 
d’espera de residència i que les persones que viuen a Manresa es puguin 
quedar a la ciutat. Des del punt de vista de la Generalitat a nivell de places 
Manresa entra en el paquet de la comarca i no som un territori prioritari. Ara la 
Generalitat canviarà la manera de fer aquesta planificació i tractarà Manresa a 
part i no dins de la comarca, la planificació es farà per àrees bàsiques de 
serveis socials. 
 
Un altre tema que s’aborda és el de l’habitatge. La Regidora fa un repàs sobre 
els recursos de què disposem a l’Ajuntament per afrontar aquesta 
problemàtica, que és una de les principals als serveis socials. Per una banda hi 
ha els desnonaments, ara ja són quasi tots per impagament de lloguer, davant 
d’aquesta situació s’aplica la Llei 24/2015, s’aturen tots mitjançant un informe 
dels serveis socials, sovint s’ha de fer més d’un, i mentrestant es tramita Mesa 
d’emergències, recurs de la Generalitat de Catalunya,  que no és ràpid i que 
implica que s’ha de buscar una altra alternativa abans no es disposi del pis de 
mesa en alguns casos . D’altra banda, existeix una comissió municipal 
d’habitatge  formada pel Regidor d’Habitatge i la Regidora d’Acció social, dos 
tècnics d’aquestes seccions, la  cap de servei i Forum. En aquesta comissió es 
fan les adjudicacions dels pisos de lloguer social, quan Forum informa que hi 
ha pisos disponibles, a més de prendre altres decisions respecte aquest tema. 
La Regidora informa que actualment hi ha 256 habitatges que conformen el 
parc públic de lloguer social, dels 721 que hi ha de protecció pública ala ciutat. 
El Sr. Mora comenta que davant del problema de què les famílies no troben 
lloguers una solució seria l’aval lloguer, i recorda que és una actuació del Pla 
Local d’habitatge. 
El Sr. Amat comenta que des dels serveis de la Fundació Tomàs Canet, el 
servei de dutxes, bugaderia social i el centre per refugiats es fa notar aquesta 
problemàtica de l’habitatge. 



 
Com a darrer punt la Regidora comenta com està el tema de l’alberg social. 
Realment s’ha demorat durant aquest any per temes administratius, la llicència 
d’obres va quedar encallada. Aquest serà un servei que tipifica la Llei de 
serveis socials com a servei residencial d’estada limitada. El perfil de les 
persones que hi haurà serà el de persones soles o famílies monoparentals amb 
un o dos fills màxim, que es trobin sense sostre de manera temporal, i que dins 
del pla de treball amb el professional de serveis socials, s’acordi oferir aquest 
recurs mentre té accés a un altre . Actualment aquesta necessitat es cobreix 
mitjançant les fondes de la ciutat principalment. 
 
 
 
Sense més comentaris la Presidenta dóna per finalitzada la sessió .  
 
 
La Secretària, 
 
 
Josefina Ramírez Ruiz 


