Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2020 – Sessió ordinària de data 15 d’octubre

L’any dos mil vint, dijous, dia 15 d’octubre, a Casa Comuna d’EscaldesEngordany, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Rosa Gili, cònsol major, assisteixen a la
sessió tots els membres de la corporació. Havent-hi el quòrum requerit i
essent les 17.00 hores es declara oberta la sessió.
El Sr. secretari general, a petició de la Sra. cònsol major, dóna lectura a
l’ordre del dia de la reunió:
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent, del 24 de juliol de
2020.
2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de creació del Departament d’Acció
Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany.
3. Proposta d’aprovació del Reglament de fixació de l’import màxim de les
prestacions socials econòmiques.
4. Proposta d’inclusió al POUPEE de les modificacions derivades de la
resolució de la CTU núm. 68006/2008, de data 20 de maig de 2008, en
relació amb la parcel·la amb referència cadastral 7PO1432.
5. Precs i preguntes.

Es va trametre als consellers la següent documentació, adjunta a la
convocatòria de la sessió:
i) Acta de la sessió precedent.
ii) Proposta d’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de
prestacions socials.
iii) Proposta de Reglament relatiu a la fixació de l’import de les prestacions
socials econòmiques.
iv) Proposta de Decret de modificació del POUPEE.

A continuació, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del
dia.

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió precedent, del
24 de juliol de 2020
Adjunt a la convocatòria de la sessió es va trametre als consellers
l’esborrany de l’acta de la sessió de Consell de Comú precedent,
celebrada el dia 24 de juliol de 2020.
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La Sra. cònsol major demana als consellers si tenen alguna esmena o
observació a formular al respecte.
No havent-hi cap esmena formulada, la Sra. cònsol major declara
aprovada l’acta.

2. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de creació del
Departament d’Acció Social i de prestacions socials del
Comú d’Escaldes-Engordany
La Sra. cònsol major exposa que per a la presentació de l’Ordinació de
creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú
d’Escaldes-Engordany farà una primera intervenció, a manera
d’introducció, a la que seguirà una segona intervenció a càrrec de la Sra.
Magda Mata, consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, que
continuarà informant sobre la proposta presentada.
La Sra. cònsol major exposa el següent:
El concepte de protecció social inclou totes les intervencions d’organismes
públics o privats destinades a alleugerir les càrregues que suposen per a les
llars un conjunt de situacions de risc. Una de les branques essencials de la
protecció social són els serveis socials per part d’organismes públics, els
quals s’adrecen a incrementar el benestar de les persones, les famílies i els
grups en situació de necessitat, promocionant l’autonomia, la inclusió i la
cohesió social.
Aquest és el marc en el qual es proposa aprovar la present ordinació, que
crea el Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany i el
dota d’eines suficients per assegurar l’acompanyament de les persones i
famílies en situació de precarietat. L’ordinació es presenta en un context de
crisi sanitària causada per la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19), que
ha provocat una concurrència de problemàtiques socials globalitzada. En
aquesta situació és necessari assegurar que els principis fonamentals de
l’Estat del benestar operen correctament, amb vigoroses xarxes de protecció
per a les persones menys afavorides, garantint una qualitat de vida digna de
la ciutadania, la igualtat d’oportunitats i la reducció de les desigualtat socials.
El Departament d’Acció Social oferirà atenció personalitzada als ciutadans i
ciutadanes de la parròquia d’Escaldes-Engordany que ho necessitin,
incorporant una perspectiva de gènere. Atorgarà prestacions socials de
caràcter general, així com d’altres per a col·lectius específics: per a infants,
persones de la tercera edat, joves, persones amb discapacitat i persones
afectades per la Covid-19. És solament des d’intervencions com les que fa
possible aquesta ordinació que serà possible prevenir situacions de
desprotecció, exclusió i dependència, garantint els drets de les persones a
una vida digna, a la cohesió i a la justícia social.

78

Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2020 – Sessió ordinària de data 15 d’octubre

Avui portem a debat i aprovació l’Ordinació de creació del Departament
d’Acció Social i de prestacions socials de conformitat amb els següents
textos jurídics:
•

Constitució del Principat d’Andorra

•

Declaració universal dels drets humans, de 10 de desembre de 1948

•

Convenció Europea de drets humans de 1950

•

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona (CEDAW), de 18 de desembre de 1979

•

Convenció dels drets de l’infant, ratificada el 2 de gener de
1996 Carta Social Europea, de 3 de maig de 1996

•

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de
desembre de 2006

•

Llei 19/2017, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de
competències dels Comuns, de 20 d’octubre de 2017

•

Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d’octubre
de 2002

•

Llei 10/2003, de 27 de juny, de les finances comunals

•

Llei 15/2003, de 18 de desembre, 1ualificada de protecció de dades
personals Text refós de la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i
sociosanitaris

•

Llei 1/2015, de 15 de gener, per a l’eradicació de la violència de gènere i de la
violència de gènere i de la violència domèstica

•

Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l’Administració, del
29 de març de 1989

•

Llei 15/2019, de 15 de febrer, dels drets dels infants i adolescents

•

Llei 13/2019, de 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i
sociosanitaris, de 3 de juliol de 2019

La Sra. Magda Mata, consellera de Gent Gran, Infància i Recursos
Humans, exposa el següent:
Com ja ha esmentat la Sra. cònsol major, aquesta ordinació ha tingut en
compte diferents textos legislatius i diferents convenis internacionals vigents
actualment al Principat.
L’ordinació s’estructura en dos capítols, el primer sobre disposicions generals,
i el segon sobre procediments per atorgar les prestacions. Consta de 24
articles.
En el capítol primer l’ordinació crea el Departament d’Acció Social, que consta
de dos serveis: el punt d’informació i acompanyament i el servei d’atenció
social directa a les persones. En els articles que segueixen queden definits
els objectius del departament i les funcions dels treballadors públics comunals
dedicats a l’atenció social. Entre els objectius podem destacar:
•
•

Informar, orientar, assessorar i donar suport a aquelles persones que
ho sol·licitin.
Participar en la creació d’indicadors de benestar.
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•

Promoure accions encaminades a la prevenció i detecció de persones
en situació de risc i d’exclusió.

Els tipus de prestacions poden ser:
•

•
•

Prestacions tècniques. La prestació tècnica és tot aquell treball
d’acompanyament o suport que realitzen els tècnics de l’atenció social.
Aquest tipus de prestacions ja es van posar en marxa amb els
departaments de gent gran i infància durant el confinament, però no
les teníem emmarcades en cap ordinació.
Prestacions econòmiques.
I prestacions tecnològiques, que són aquelles encarades a garantir i
facilitar l’autonomia de les persones i l’accessibilitat.

El caràcter de les prestacions és voluntari i limitat a la partida pressupostaria,
malgrat que en funció de com evolucionin les coses es podria valorar una
ampliació en aquest sentit.
Les prestacions inclouen totes la perspectiva de gènere. La dona és plural, no
és un col·lectiu: pot ser nena, jove, mare, treballadora o persona gran. Doncs,
en les estadístiques que es duran a terme es contemplarà en cada moment la
perspectiva de gènere per veure quina és l’afectació de les accions que
durem a terme, distingint dona i home (no cal oblidar que les dones finalment
som el 50% de la població)
A nivell de les prestacions més específiques per a les persones o famílies en
situacions de vulnerabilitat, tenim ajudes per al finançament de l’habitatge
principal, l’alimentació (bons de bescanvi amb els comerços de la parròquia
que es desenvoluparan de forma més específica amb el reglament), els
equipaments de la llar i les taxes i tributs (en aquest cas, exoneració total o
parcial).
A nivell de persones amb discapacitat, tenim els bons per les prestacions
tecnològiques i l’exoneració del foc i lloc i taxes d’higiene i enllumenat en les
persones que puguin justificar un 33% de menyscavament segons informe de
la CONAVA.
A nivell de famílies amb fills a càrrec, cara a garantir la igualtat d’oportunitat
dels nens, es contemplen prestacions per material educatiu, per material
esportiu i cultural, per al reforç escolar, per activitats esportives i culturals i per
la guarda d’infants. En aquest darrer cas s’ha de precisar que es parla d’una
xifra/hora no només per proporcionar cangur, sinó que també es poden
subvencionar escoles bressol privades o espais de lleure privat. És a dir, es
contemplen diferents modes de guarda.
Per a la joventut es contemplen prestacions per l’emancipació, la formació i el
transport.
A nivell de persones afectades pel Covid-19 es contemplen prestacions
complementàries de baixes laborals o per confinament d’un fill o d’una
persona depenent a càrrec. També complements per les persones en situació
d’ERTO.
Les persones beneficiàries són totes les persones residents a la parròquia
innscrites al cens de població.
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Pel que fa a les obligacions dels beneficiaris destaca l’obligació d’informar
sobre modificacions substancials en la situació socioeconòmica i,
evidentment, la justificació de totes les despeses.
I pel que fa a les obligacions dels professional de l’acció social, han de
guardar el secret professional i garantir la confidencialitat a les persones que
sol·liciten algun tipus d’ajut o seguiment.
Quant al procediment per atorgar les prestacions (capítol 2):
Les sol·licituds s’enregistraran al punt d’informació i acompanyament, que
estarà ubicat a Tràmits en un lloc discret, i serà la porta d’entrada al
Departament d’Acció Social. A partir d’aquí, es sol·licitarà tota la
documentació escaient, i un cop analitzada i avaluada, ja sigui al despatx o a
domicili i tenint en compte que cada cas té les seves especificitats, es farà un
informe social amb una proposta. Aquesta proposta (amb núm. d’expedient,
però sense noms ni cognoms a fi de guardar l’anonimat) es trametrà a la
Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat per avaluar-la, i d’aquí,
s’elevarà a la Junta de Govern de cara a l’aprovació de l’atorgament de la
prestació.
La durada de les prestacions serà d’un màxim d’un any. En cas que la
situació al cap d’un any no hagués variat, no caldria tornar a tramitar la
sol·licitud i es podria concedir una pròrroga, amb l’informe de la treballadora
social justificant que la situació no ha canviat.
A nivell de criteris/barems de valoració s’utilitzarà la fórmula ingressos
mensuals – despeses mensuals fixes = romanent. Les despeses fixes
s’acotaran, entenent que n’hi ha de necessàries i bàsiques, i altres que no. A
partir d’aquí, amb l’informe socioeconòmic es realitzarà la proposta.
Les formes de pagament poden ser transferència bancària, xec nominatiu o
bo de bescanvi en comerços de la parròquia.
Pel que fa a l’extinció de la prestació, a l’article que en recull els motius
diversos, se n’afegeix una altre que contempla que en el cas que una persona
actués de mala fe, el Comú li pot exigir el retorn de la prestació.
El Departament d’Acció Social realitzarà una tasca de control per garantir que
les prestacions es destinin a les finalitats per les que es van atorgar.

Closa l’exposició de la Sra. Magda Mata, la Sra. cònsol major demana als
consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent.
Intervé la Sra. Núria Barquin exposant que els consellers del seu grup
estan totalment d’acord i recolzen la creació del Departament d’Acció
Social per tal d’informar i assessorar a les persones que ho necessitin.
Com no pot ser d’altra manera, afegeix, estan d’acord en ajudar a les
persones necessitades i, de fet, així s’està fent des del Govern, que és la
institució responsable de vetllar per totes aquelles persones que es trobin
en situació de necessitat social, de dependència, d’exclusió social o risc, i
no disposin dels mitjans ni recursos personals ni familiars per fer front a la
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situació, segons la Llei 6/2014 de serveis socials i socio-sanitaris.
Precisament, un dels motius d’aquesta llei era posar ordre a la delimitació
de competències públiques entre Govern i els Comuns, per tal d’evitar
duplicitats i disfuncions, i crear un marc de coordinació per proporcionar
una atenció millor a la persona, i una gestió dels recursos eficaç i eficient.
Una vegada expressat l’acord del seu grup amb la proposta de creació del
Departament d’Acció Social, la Sra. Barquin, però, expressa els dubtes
que els genera la segona part de la proposta d’ordinació, referida a les
prestacions socials del Comú. En aquest sentit, formula les següents
preguntes:
•

Es tindrà en compte la duplicitat en el cas que una persona estigui
cobrant la mateixa ajuda des de Govern?

•

Es treballarà conjuntament amb la treballadora social de Govern,
informant a aquesta sobre les prestacions atorgades des del Comú?

•

Quin serà el criteri de valoració d’una situació de vulnerabilitat?

•

Segons la fórmula que s’aplicarà per determinar l’import d’una
prestació (ingressos mensuals – despeses mensuals fixes =
romanent), no és necessari tenir definit un llindar per poder atorgar
una prestació i actuar amb tothom de la mateixa manera?

•

L’article 17.1 fa referència a documents de sol·licitud de prestació
social. El punt 2 del mateix article ens diu que el beneficiari haurà
d’adjuntar una declaració de promesa o jurament en la que es
manifesti que les dades de la sol·licitud són certes. Serà aquesta
l’unica documentació necessària a adjuntar per sol·licitar un ajut?

Aportant resposta a la primera pregunta, la Sra. cònsol major diu
entendre que el Comú és perfectament competent sobre la matèria a
l’empara dels següents referents legals:
•

L’article 79 de la Constitució, referit a l’àmbit social.

•

L’article. 4.13 de la Llei 19/2017, qualificada de modificació de la llei
qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de 20
d’octubre de 2017, referit a l’organització i promoció d’activitats de
caràcter cultural, social, turístic de lleure i esportiu no escolar.

•

I l’article 43 de la Llei 6/2014 de serveis socials i socio-sanitaris quan
diu: “els comuns dins l’àmbit de les seves competències i respectant
la planificació establerta a escala nacional, poden establir en el seu
territori programes comunals de serveis socials”. Per tant, nosaltres
entenem que estem perfectament dins l’àmbit de les nostres
competències

Pel que fa a la pregunta sobre la duplicitat d’ajuts, la Sra. cònsol major
explica que en l’apartat d’ingressos del possible beneficiari es contempla
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qualsevol altre ajut o prestació provinent o bé d’una administració pública
o bé d’un organisme privat. Per tant, les ajudes serien complementàries i
no excloents.
Per contestar la resta de preguntes, la Sra. cònsol major cedeix la paraula
a la Sra. Magda Mata.
La Sra. Magda Mata comença refermant que la duplicitat d’ajuts, com ha
dit la Sra. cònsol major, es tindrà en compte.
Exposa seguidament que l’ordinació ja contempla la creació de la
Comissió Tècnica de Benestar Social, que serà la que permetrà treballar
de manera coordinada, en xarxa, amb els equips de treball social de
Govern. Afegeix que malgrat que la creació d’aquesta comissió la preveu
la Llei 6/2014, dubta que a hores d’ara ja l’hagi creat algun Comú, de la
mateixa manera que tampoc ha estat creada a dia d’avui la Comissió
Nacional de Benestar Social contemplada en la mateixa llei, en la que
haurien de participar tots els comuns.
A nivell de criteris de vulnerabilitat, exposa que aquests lògicament són
molt variables, i a nivell de llindars, exposa que després de debatre-ho
molt, finalment s’ha optat per no posar-ne i així poder contemplar les molt
diverses casuístiques de les famílies i les persones. S’ha optat per
treballar amb valoracions individualitzades i personalitzades. Això sí,
tenint en compte les condicions del conjunt del nucli familiar.
Finalment, pel que fa a la documentació requerida, respon que
evidentment s’exigiran comprovants, tant de despeses com d’ingressos,
per poder fer la valoració socioeconòmica.
La Sra. Núria Barquin demana si es tindran en compte els estalvis dels
que pugui gaudir un sol·licitant.
La Sra. Magda Mata respon que, en efecte, els estalvis es tindran en
compte, com d’altra part també es tindran en compte els barems
patrimonials.
La Sra. cònsol major exposa que, vista la situació de les famílies i la
gravetat de la crisi, s’ha volgut reaccionar de manera ràpida per posar en
pràctica un conjunt de mesures socials. Però que a partir d’aquí, en
paral·lel a l’aplicació de les mesures, es vol seguir modulant-les i
analitzant-les en el marc de la Comissió d’Atenció a les Persones i
Proximitat (CAPP), on es comptarà amb les aportacions de tots els
consellers, també els de la minoria. Es preveu i confia en l’obtenció
progressiva de dades sobre la situació real de les famílies, de manera que
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les estimacions inicials es puguin anar contrastant amb dades cada cop
més fiables.
El Sr. Jordi Vilanova, seguint el fil de la pregunta de la Sra. Barquin
sobre els possibles estalvis dels beneficiaris, planteja la importància que
les sol·licituds s’acompanyin de documentació fefaent per evitar abusos.
Cita l’exemple de la sol·licitud d’exempció de l’ITP, per a la qual es
demana un jurament davant notari, extractes bancaris i extractes de punts
de la CASS. Creu que les sol·licituds d’ajuts al Comú també s’han de
recolzar amb acreditacions bancàries i de la CASS.
La Sra. Magda Mata admet que hi pot haver persones que s’aprofitin de
la prestació social de forma no lícita, i per això, en efecte, cal demanar
documentació acreditativa. Ara bé, demana també fer l’exercici d’invertir la
perspectiva, posar-se de l’altre costat, i pensar que moltes vegades es
donen situacions en que, just a l’inrevés, costa molt demanar ajuda.
Davant això, cal facilitar les coses i no estigmatitzar a les persones.
Evidentment s’ha de ser rigorós amb la correcta administració del diner
públic, però alhora cal cercar aquest equilibri.
La Sra. cònsol major afegeix que si bé s’ha privilegiat l’actuació
immediata i que la tramitació dels ajuts sigui àgil i ràpida, és important
ressenyar que l’article 23 de l’ordinació estableix que en casos de
falsejament de la informació, el Comú exigirà el retorn dels imports rebuts
i procedirà, si cal, a l’execució forçosa o a reclamacions per la via judicial.
En definitiva, es compta amb la bona fe de les persones, però es disposa
d’eines davant actuacions inacceptables.
El Sr. Jordi Vilanova exposa que si bé creu en la importància de reclamar
la documentació acreditativa, encara creu més important el seguiment
exhaustiu dels casos.
La Sra. cònsol major li respon que en la realització d’aquest seguiment hi
pot confiar totalment.

Clos el torn d’intervencions, la Sra. cònsol major instrueix la votació de la
proposta a mà alçada.
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El Sr. secretari general efectua el recompte dels vots: 9 vots a favor (tots
els consellers de la majoria) i 3 abstencions (Sr. Miquel Aleix, Sra. Núria
Barquin i Sr. Jordi Vilanova).
Per tant, queda aprovada per majoria la proposta d’Ordinació de creació
del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú
d’Escaldes-Engordany.

3. Proposta d’aprovació del Reglament de fixació de l’import
màxim de les prestacions socials econòmiques
La Sra. cònsol major exposa que per a la presentació del Reglament de
fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques, ella farà
una primera intervenció, a manera d’introducció, a la que seguirà una
segona intervenció a càrrec de la Sra. Magda Mata, consellera de Gent
Gran, Infància i Recursos Humans, que continuarà informant sobre la
proposta presentada.
La Sra. cònsol major exposa el següent:
L’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials
del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 15 d’octubre de 2020, regularà (si
així ho aprovem avui) l’atorgament de prestacions socials econòmiques
adreçades a cobrir l’actual concurrència de necessitats socials i sanitàries i,
d’aquesta manera, protegir les persones i col·lectius més vulnerables.
Les prestacions socials econòmiques regulades en l’ordinació són les
següents:
a) Prestacions econòmiques de caràcter general, adreçades a persones en
situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere.
b) Prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran.
c) Prestacions per a famílies amb fills a càrrec.
d) Prestacions per a la joventut.
e) Prestacions per a les persones afectades pel SARS-CoV-2 (Covid-19).
El present Reglament desenvolupa l’ordinació esmentada, determinant les
quanties màximes que es poden concedir d’acord amb la fórmula Ingressos
mensuals – Despeses mensuals = Romanent.

La Sra. Magda Mata consellera de Gent Gran, Infància i Recursos
Humans, exposa el següent:
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El reglament fixa les quantitats màximes de les prestacions socials
econòmiques. Aquestes quantitats s’han fixat en base a diferents casuístiques
amb les que ja ens hem anat trobant en els departament de Gent Gran i
Infància.
La fórmula, com s’ha dit, és Ingressos mensuals – Despeses mensuals = Romanent.
Es ressenya que a nivell d’ingressos mensuals es contemplen les prestacions
i ajudes d’altres institucions. A nivell de despeses bàsiques s’inclouen les
telecomunicacions, però entenent que se n’ha de fer un ús responsable i
raonable.
Pel que fa a les prestacions econòmiques de caràcter general es fixen els
següents topalls màxims:
Lloguer de l’habitatge principal: 200 € mensuals.
Alimentació: 200 € mensuals.
Equipaments de la llar: 500 €. En aquest darrer cas es contempla que un
nucli familiar no pugui fer front a certes despeses com canviar una nevera,
una cuina o un termo.
Quant a prestacions tecnològiques per a persones amb discapacitats, es fixa
un màxim de 500 €. Aquí estarien contemplades totes les eines que poden
ajudar a l’autonomia de les persones (per exemple: tamborets per a dutxes, o
baranes).
Quant a ajudes a la llar per a la gent gran es fixa un topall de 100 € mensuals.
Durant el confinament l’equip comunal es va adonar que moltes persones
grans, malgrat tenir el servei del SAD, tenien molts problemes per fer la neteja
domèstica degut a les dificultats de mobilitat. Per tant, se’ls vol prestar un ajut.
També es contempla que la gent gran puguin gaudir d’exoneracions totals o
parcials pel que fa a serveis comunals.
Pel que fa a prestacions per a famílies amb fills a càrrec es fixen els següents
màxims:
Per material educatiu: 150 € (ajuda puntual). Sempre tenint en compte que
Govern ja té una partida destinada per aquesta prestació, pensem que en
algun moment donat, sota presentació de factures, es pot valorar la seva
pertinença.
Material esportiu i cultural: 100 € (ajuda puntual).
Reforç escolar: 50 € mensuals. Es tracta d’una partida important per
garantir la igualtat d’oportunitats i permetre a infants amb dificultats adquirir
el nivell que els permeti tirar endavant amb la seva escolarització.
Guarda d’infants: 12 €/hora. Apartat referit a serveis de cangur, però també
a escoles bressol o espais de lleure privats, a fi que els nens puguin ser
atesos mentre els pares treballen.
Transport en vehicles col·lectius: 100 € (ajuda puntual). En aquest apartat
s’ha pensat en pares que no han pogut complir amb els terminis estrictes
de sol·licitud fixats per Govern.
Quant a prestacions destinades a la joventut, es fixen els següents imports
màxims:
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Per a emancipació: 500 € (ajuda puntual). L’objectiu en aquest àmbit no és
l’assistència sinó promoure l’autonomia dels joves amb aquesta ajuda
puntual.
Per a transport per a estudiants a l’estranger: 200 € mensuals.
Quant a prestacions destinades a persones afectades pel Covid-19, es fixen
els següents imports màxims:
Per baixa laboral: 150 € mensuals.
Per confinament personal de fills o persones a càrrec: 150 € mensuals.
Per complement en cas d’ERTO: 150 € mensuals.

Closa l’exposició de la Sra. Magda Mata, la Sra. cònsol major demana als
consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent.
El Sr. Jordi Vilanova pregunta si una família amb fills a càrrec en situació
de vulnerabilitat té dret a més d’una prestació. Per exemple: prestació per
a material educatiu/esportiu i alhora per a lloguer d’habitatge i alimentació.
La Sra. Magda Mata respon que sí, que les prestacions són acumulables,
sempre que la situació de vulnerabilitat les justifiqui.
La Sra. Cònsol Major exposa que també cal tenir en compte que les
prestacions són modulables. És a dir, que el reglament fixa un import
màxim per cada prestació, però en cada cas l’import assignat és variable.
La Sra. Núria Barquin planteja que, malauradament, molta de la gent que
es presenta als serveis socials n’abusa i se n’aprofita indegudament. És
una llàstima, però és una realitat. En aquest sentit, diu que troba a faltar
en el reglament l’exigència de documentació que acrediti la situació real
dels sol·licitants (estalvis, propietat de béns immobles...), ja que cal tenir
molta cura quan es parla de diner públic. Per altra part, diu trobar el
reglament ambigu i que es presta a confusió en molts punts (per exemple,
ha calgut preguntar si les prestacions són acumulables), quan per a la
sol·licitud, concessió i tramitació d’ajuts s’hauria d’establir requeriments
amb la màxima claredat. En definitiva, diu pensar que, com bé s’ha dit,
caldrà anar millorant i treballant molt sobre aquest tema.
La Sra. cònsol major explica que ja hi ha persones que estan treballant i
que s’ha tirat endavant la contractació d’una treballadora social. Garanteix
per tant, que s’hi posaran mitjans. Diu ser conscient de la importància del
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seguiment a les ajudes i a les famílies i que l’objectiu no és crear
persones assistides, sinó prestar ajuts a persones que han patit un sotrac
en les seves vides degut a la pandèmia o altres circumstàncies.
D’altra part, exposa que com a filosofia general es vol creure en
l’honestedat de la majoria de la gent amb l’objectiu de no deixar ningú de
banda. Pot ser que hi hagi algun aprofitat, però pensant en aquesta
possibilitat ja s’ha inclòs a l’ordinació l’abans esmentat article 23. Acaba
dient que és perfectament conscient que s’està gestionant diner públic i
garanteix que es posaran totes les eines necessàries per al seu bon ús.
La Sra. Magda Mata exposa que les persones que “fan trampa” i que
sortosament no són la majoria, normalment ja estan identificades pels
serveis socials de Govern, amb els quals es treballarà de manera
coordinada. Cal ser empàtics i entendre que per a molta gent no és gens
fàcil demanar ajuda quan passen moments difícils i es troben en un clot.
Per això es vol facilitar i aconseguir que les persones se sentin còmodes
quan s’adrecen al Comú per obtenir un ajut.
La Sra. Núria Barquin ressenya que ja ha dit que considera molt positiva
la creació del Departament d’Acció Social i la contractació d’una
treballadora social (afegeix que només amb una, aviat ja no serà
suficient). L’objectiu final al seu parer hauria de ser un treball de
compromís amb els usuaris per aconseguir que els ajuts directes
deixessin de ser necessaris. En aquest sentit posa l’exemple de l’accés a
l’habitatge, on del que es tractaria seria que la prestació econòmica pel
lloguer no fos necessària perquè abans s’ha ajudat al sol·licitant a cercar
un lloguer barat, acord amb la seva situació econòmica. S’ha d’ajudar
però evitar que la gent s’acomodi.
La Sra. cònsol major diu estar d’acord amb la Sra. Barquin en la mesura
que li agradaria que l’any vinent la partida pogués ser de zero euros. Seria
un bon senyal. També quant a la intenció: l’objectiu és ajudar i
acompanyar a les persones per a que puguin viure de la manera més
digna possible amb les rendes del seu treball
El Sr. Antoni Fernàndez, contestant l’expressat per al Sra. Barquin quant
a l’accés a l’habitatge, posa de relleu com de difícil resulta en el cas de les
persones amb mobilitat reduïda accedir a un habitatge adaptat a la seva
situació sense cap tipus d’ajut.
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Clos el torn d’intervencions, la Sra. cònsol major instrueix la votació de la
proposta a mà alçada.
El Sr. secretari general efectua el recompte dels vots: 9 vots a favor (tots
els consellers de la majoria) i 3 abstencions (Sr. Miquel Aleix, Sra. Núria
Barquin i Sr. Jordi Vilanova).
Per tant, queda aprovada per majoria la proposta de Reglament de fixació
de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques.

4. Proposta d’inclusió al POUPEE de les modificacions
derivades de la resolució de la CTU núm. 68006/2008, de
data 20 de maig de 2008, en relació amb la parcel·la amb
referència cadastral 7PO1432
Atès que respon a una qüestió merament administrativa, sense altre
caràcter, la Sra. cònsol major demana al Sr. secretari general que informi
sobre la proposta d’inclusió al POUPEE de les modificacions derivades de
la resolució de la CTU núm. 68006/2008, de data 20 de maig de 2008, en
relació amb la parcel·la amb referència cadastral 7PO1432.
El Sr. secretari general exposa el següent:
La proposta deriva d’una sentència de la CTU, instància que exhaureix la via
administrativa en el cas de les decisions de les administracions públiques
comunals referents a l’urbanisme, que establia que el Comú havia de
segregar una de les parcel·les de la UA-SUBLE-17 i agregar-la a una altra
unitat d’actuació. La sentència és del 3 de març de l’any 2008 i, per alguna
raó, no es va incloure a les modificacions successives dels plans d’urbanisme
comunals.
Per tant l’aprovació del punt de l’ordre del dia d’avui consistirà en la publicació
d’un Decret al BOPA modificant les fitxes cadastrals de la parcel·la en qüestió
per tal d’agregar-la a la unitat d’actuació que li pertoca.
És tracta tan sols d’una correcció en línia amb allò establert a la Llei general
d’ordenació del territori i urbanisme.

Closa l’exposició del Sr. secretari general, la Sra. cònsol major demana
als consellers si volen fer alguna intervenció. S’inicia el torn corresponent.
El Sr. Miquel Aleix demana aclariments sobre el sentit i contingut de la
proposta; aclariments que aporta el Sr. secretari general fent lectura
literal de la resolució de la CTU:
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(La CTU resol): “Estimar parcialment el recurs d’alçada número 63375/2008
de data 7 de març de 2008, interposat pels Srs. Mercè Canal Calva i MaRtí
Tubau Genovés, amb el número de registre 574.587, tot establint que escau
segregar de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable UA-SUble-17 el solar de
l’edifici d’implantació conegut per “Xalet del Roc” i agregar-lo a la unitat
d’actuació de sòl urbà consolidat UA-SUC-06, i desestimar la resta de
peticions”.
El Sr. secretari general comenta que, com es desprèn del text, la resolució
respon a un conjunt de peticions simultànies i que, a excepció de la que
interessa, les restants foren desestimades.

El Sr. Miquel Aleix considera suficient el complement d’informació aportat
i expressa que per la seva part no té inconvenient en que s’aprovi la
proposta.

Clos el torn d’intervencions i vist el manifestat pels consellers de la
minoria, la Sra. cònsol major pregunta si algun dels consellers presents té
inconvenient en que la proposta presentada s’aprovi per assentiment.
No havent-hi oposició, per assentiment, el Ple aprova la proposta
d’inclusió al POUPEE de les modificacions derivades de la resolució de la
CTU núm. 68006/2008, de data 20 de maig de 2008, en relació amb la
parcel·la amb referència cadastral 7PO1432.

5. Precs i preguntes
La Sra. cònsol major informa que no s’ha registrat a la Secretaria General
del Comú cap prec ni pregunta d’acord amb el procediment regulat a
l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels
comuns.

Així doncs, s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 18:05 hores, la
Sra. cònsol major aixeca la sessió.
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL
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