REUNIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD SOCIAL 2017

Sessió del dia: 25 de gener de 2018
Lloc de celebració: Sala de Plens Ajuntament de Sant Joan Despí
Inici: 9.30 h. Finalització: 11.00 h.
ASSISTENTS:
Sr. Antoni Poveda, alcalde
Sra. Bélen Garcia, primera tinent alcalde
Sra. Margi Gual, regidora d'acció social i igualtat. Tinenta d’alcalde
Sr. Cristian Rastrojo, regidor de promoció econòmica, comerç, consum i mercats municipals.
Sra. Juana Cano, regidora i portaveu d'ICV-EUiA i vicepresidenta de la Mesa de Contractació
Sr. Lluís Fabrés, portaveu del grup municipal d'ERC-MES-AM
Sr. Jose Luis Cerro, regidor grup Ciutadans.
Sr. Rafael Roldán, portaveu grup SiQueEspot/SísePuede
Sra. Teresa Catellnou grup municipal Pdecat
Sr. Esteban Redó, empresari (Redó Hermanos), i president de l’Associació de Propietaris i
Industrials del Polígon Fontsanta.
Sr. Ramon Prior, vice-president de l’Associació de Propietaris i Industrials del Polígon
Fontsanta.
Sra. Saida Ehliluch, secretària compromís social CCOO.
Sra. Victòria Corbacho, responsable de política institucional d’UGT.
Sr. Antonio Boza, vice-president de PIMEC Baix Llobregat
Sra. Lídia Raya, Associació Comerciants Sant Joan Despí
Sr. Antonio Gamez, Federació Comarcal d'Associacions Veïnals del Baix Llobregat.
Sra. Rosa Baixas, cap departament Acció Social i Igualtat
Sra. Angela Escribano, cap de desenvolupament de programes Departament de Promoció
Econòmica i Foment de l’Ocupació i Comerç.
Sr. Joan Anton Bruna, coordinador tècnic d’alcaldia
Sra. Montse Feliu, tècnica de desenvolupament local del Departament de Promoció Econòmica
i Foment de l’Ocupació i Comerç.

ORDRE del DIA: Reunió de seguiment anual de les accions executades en el
període 2017 per a l’Acord Social de Sant Joan Despí

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Obre la sessió el Sr. Antoni Poveda, donant la benvinguda a tots els assistents i
anunciant el contingut de la sessió de treball per valorar l’evolució de les accions del
2017 i les accions previstes per a aquest 2018.
En referència a les dades macroeconòmiques del 2017, es fa palesa la recuperació
econòmica existent gràcies al descens de la taxa d’atur respecte a períodes anteriors;
tot i així, s’assenyala la problemàtica en persones que perpetuen la situació d’atur,

l’existència d’inestabilitat laboral, i els desequilibris d’igualtat de gènere en l’àmbit
laboral.
En aquest sentit, s’afirma l’aposta municipal de continuar treballant per pal·liar les
desigualtats vigents, oferir les ajudes necessàries per al desenvolupament econòmic i
treballar en aquelles accions per a la cohesió social i lluita contra els desequilibris, dins
dels límits atribuïts en la competència municipal.
Seguidament intervé el Sr. Cristian Rastrojo, que iniciant la seva exposició amb la
recuperació econòmica respecte del període 2016, i anunciant la voluntat de mantenir
els mateixos recursos per continuar el treball en aquests sentit, tot i la disminució
d’aquesta taxa d’atur.
Tot seguit, fa referència a les accions realitzades en el Departament per afavorir la
creació de treball, com el programa Joves per l’ocupació amb un 50 % d’inserció dels
joves participats, els programes dels Plans d’ocupació o els programes Treball i
Formació per a col·lectius vulnerables.
Continua amb el detall de les accions fetes des del Departament, particularment
presentant el nou programa de serveis laborals especialitzats d’orientació,
acompanyament i suports a les persones beneficiàries de la renda garantida.
A més, i pel que fa a les accions relatives a la formació professional, es fa referència al
grau d’inserció de les persones participants de les accions que ofereixen el certificat
professional i és precisament, en aquest sentit, que el Departament de Promoció
continuarà la línia de treball per oferir noves accions formatives que millorin
l’ocupabilitat.
Es fa referència a les accions de foment de l’emprenedoria i impuls de l’empresa del
territori, així com, en les accions que afavoreixen l’economia social; s’exposa també el
programa de suport per a la millora d’infraestructures i competitivitat dels polígons
industrials, projecte supramunicipal amb l’Ajuntament d’Esplugues.
Pel que fa a les accions per al suport comercial, bona acollida de l’Espai Foodislab i la
Ruta de la tapa. Referència al pla d’usos per a la dinamització dels eixos municipals i
la seva consegüent activació econòmica. S’han analitzat uns resultats molt favorables
gràcies a l’actuació conjunta amb els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i Sant
Just Desvern a la campanya de Nadal i la consegüent activació de l’activitat
comercial.
Finalment s’exposa el nou servei d’assessorament de la clàusula sòl i la voluntat de
mantenir aquest serveis en el municipi per als 2018.
A continuació la Sra. Margi Gual informa de l’existència d’un l’augment de recursos en
el 2017 i amb la previsió de l’increment de la partida pressupostària per al 2018, que
doni garantia a l’estabilitat de les accions del departament, tot i el repunt de l’activitat
econòmica en el municipi.
Es fa referència a la participació de treball conjunt a través del Cercle de Comparació
Intermunicipal i definició de l’Índex de vulnerabilitat social, que ajudarà a definir les
estratègies per a models dels serveis socials municipals.

S’indica l’augment del destí de les ajudes socials amb respecte a la mitjana de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, així com l’increment de l’estructura del Departament amb
l’objectiu de donar una resposta més ràpida i eficaç a la demanada de les persones
usuàries dels servei.
En el marc de les ajudes atorgades, es fa esment al reforç de l’ajuda continuada a
persones amb situació de dependència, el nombre de vals d’alimentació atorgats, i
ajuts per al pagament de rebuts de subministrament, tot destacant les accions en virtut
del conveni signat amb Aigües de Barcelona.
Pel que fa als indicadors d’infància i adolescència, es destaca el grau de resposta del
Departament i les beques de menjador que s’atorguen durant l’estiu.
A fi d’allargar al màxim l’autonomia de les persones, es posa de relleu, l’optimització i
millora del servei adreçat a les persones usuàries del Teleassistència, com el servei de
custòdia de claus, millora la detecció de fums i l’augment de recursos.
Es destaca el treball que està realitzant amb la Taula Social de Coordinació de les
necessitats bàsiques de Sant Joan Despí, amb col•laboració de les entitats socials i on
es desenvolupen projectes propis, tals com els fons socials creat per Solidança i
s’exposa les línies d’ajudes de suport al treball a les entitats.
A continuació, el Sr. Antoni Poveda, resumeix les accions de treball dels
departaments, tot indicant les limitacions existents tant pel que fa a la normativa
estatal envers l’estabilitat pressupostària i les competències atribuïdes al consistori.

Torn de preguntes:
Sr. Antonio Gamez, fa esment de la precarietat laboral i la seva afecció en l’accés de
l’habitatge, i la possible dificultat de l’emprenedor a l’hora de realitzar les accions de
desenvolupament de negoci.
El Sr. Antoni Poveda respon a les consideracions, reconeixent la situació de l’habitatge
com un problema global de la societat, tot entenen que les administracions
competents haurien d’esmerçar més esforços per treballar per polítiques de l’habitatge
que resolguin efectivament la problemàtica.
Es conclou la sessió agraint l’assistència i afirmant el compromís de mantenir els
paràmetres de la despesa per lluitar per la integració i la cohesió social, tenint en
compte les dades positives que evidencien el creixement econòmic.

Sant Joan Despí, 25 de gener de 2018

