REUNIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD SOCIAL primer semestre 2017

Sessió del dia: 19 de juliol del 2017
Lloc de celebració: Àrea de Serveis a la Persona.
Inici: 9.30 h. Finalització: 12.00 h.

ASSISTENTS:
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 Expósito, 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
Sr. Manuel López López, regidor PP.
Sr. Esteban Redó, Empresari (Redó Hermanos), i President de l’Associació de
Propietaris i Industrials del polígon Fontsanta.
Sra. Saida Ehliluch, Secretària compromís social CCOO.
Sr. Rafael Rodríguez, Responsable de política institucional d’UGT.
Sr. Antonio Boza, delegat territorial comarcal PIMEC.
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.
Sra. Montse Feliu, Tècnica de desenvolupament local del Departament de
Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació i Comerç.

ORDRE del DIA: Posada en comú dels reptes assumits en l’acord social.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Obre la sessió la Sra. Margi Gual, Regidora d'Acció Social i Igualtat, anunciant
el canvi de dinàmica en les sessions de l’acord social, amb l’objectiu d’enfortir
la participació i disposar d’una perspectiva més amplia respecte les accions
emmarcades dins de l’acord social.

Es fa esment al creixement de la despesa destinada a serveis socials,
concretant que es situa a 1.2 euros per sobre respecte la mitja general d'altres
municipis. El primer semestre s’ha recollit l’augment en el nombre de persones
ateses respecte dades de l'any anterior, i s'assenyala la previsió d'incrementar
les despeses per donar cobertura a les necessitats dels col·lectius més
vulnerables.
Es fa referència a la incorporació d'auditories per treballar la pobresa
energètica i la integració d’una línia d'ajuts adreçades a lloguer social, a més de
la posada en marxa del servei d'atenció a les persones amb trastorn d'espectre
autista.
Es destaca el treball que està realitzant amb la Taula Social amb col·laboració
de les entitats socials, indicant la previsió de dur a terme una anàlisi exhaustiva
amb les dades recollides, i de la realització d'un estudi específic dels veïns de
Sant Joan Despí.
Seguidament i intervé el Sr. Andrés Andrés, Cap de promoció Econòmica del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per explicar els projectes comarcals que
estan efectuant i on hi col·labora l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en són:
Programa promoure l'ocupació a la indústria local, Garantia Juvenil, Ateneu,
Ris3cat.
Així mateix, es desenvolupen els indicadors socioeconòmics recollits pel
l'Observatori Comarcal, analitzant les dades de la taxa d'atur. Es constata la
recuperació econòmica general, tot indicant la feblesa per la velocitat en la
reactivació de l'ocupació de les dones, el sector de la construcció i l'augment de
la temporalitat contractual, malgrat l'increment en el nombre de contractacions.
A continuació, el Sr. Miguel Angel Manzano tècnic de serveis socials, de l'àrea
d'Acció Social de la Diputació de Barcelona exposa l'impacte de l'acció de
serveis socials arran de la crisi econòmica i reflexiona sobre paper del sistema.
Es fa esment del canvi de paradigma generat pel reconeixement de l'accés
universal als serveis socials, en virtut a la llei de serveis socials, i l'assumpció i
integració de les administracions competents a aquesta nova visió.
Quant a la futura entrada en vigor de la llei de la renda garantida es preveuen
possibles dificultats a donar efectiu compliment als drets subjectiu, per no estar
condicionada
a
la
disposició
de
crèdit
pressupostari.
Problemàtiques en l'assumpció de la transversalitat dels serveis per donar
resposta a les necessitats poblacionals, evidenciant la correcció cap a la
integració d'un sistema més horitzontal, en lloc de la verticalitat del sistema
actual.
Torn de preguntes:
Sr. Lluís Fabrés, consulta la implicació municipal dins del programa del Ateneu
Cooperatiu.
Sra. Saida Ehliluch, vol saber si la renda minorista està integrada amb la Renta
Garantida a la Ciutadania?

Sr. Jose Luis Cerro, consulta l’aplicació del servei d'atenció de trastorn
d'espectre autista.
Sra. Juana Cano, demana aclariments envers l’anàlisi de les dades
pressupostares de la despesa municipal.
Sr. Rafael Roldán, es qüestiona quines són les accions a realitzar per poder
donar garantia a les previsions recollides en la llei de la Renda Garantida de
Ciutadania?
Fa la cloenda el Sr. Cristian Rastrojo Regidor de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum i Mercats municipals, tot destacant la tasca del Consell
Comarcal en l’execució dels programes i que s’està amatent al desplegament
de la llei del SOC per a la seva integració en la política pública.
Inquietud amb la situació de persones amb més dificultats d’inserció al mercat
laboral, com aquells immersos en la franja de 55 anys. En aquest sentit, el
treball es dirigirà a la provisió dels recursos necessaris que donin resposta als
requeriments específics de cada persona, tot reforçant la possibilitat d’articular
un treball comarcal per a l’eficiència en la consecució dels objectius globals en
les polítiques d’ocupació.
Se’n fa una valoració positiva en la possibilitat d’integrar els serveis públics i
optimitzar el desenvolupament de xarxes, per fer una bona estratègia territorial.
Per acabar es fa referència al treball dut a terme en el marc del Pacte Nacional
de la Indústria i com es col·labora en aquests treball des del municipi.
Agraïments.

