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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO

Identificació de la reunió:
Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2021/000002

Caràcter: ordinari

Data: 15 de juny del 2021

Horari: des de les 18.30 h fins a les 20.15 h

Lloc: Reunió telemàtica - Casal de Barri Marianao

Hi assisteixen:
Sra. Claudia Ruth Vizcaíno Rubio, Veïna

Sra. Roser Castro Soto, Veïna i Comerciant del carrer Eusebi Güell

Sr. Rafa Rodríguez, Club d’escacs Sant Boi

Sra. Marta, Fundació Marianao

Sr. Josep, secretari Avv i propietaris del Parc Marianao.

Sr. Oswaldo Valencia,  Club de Voleibol Sant Boi

Sr. Javi Ladero, Plataforma defensa dels Bens Comuns de Sant Boi

Sr. Ernesto López Cantos, Veí

Sr. Juan, Aramis

Sra. Judith Blanco, Fundació Marianao – Marianao Té Cor

Sra. M. Ángeles García, Comerciant carrer Eusebi Güell

Sr. Juan Carlos Costana, Veí

Sra. M. Carmen Jara, Comerciant carrer Eusebi Güell

Sr. Joan Aguilà, Veí

Sra. Esther, Comerciant carrer Eusebi Güell

Sra. Francisca Vélez, Veïna

Sra. Sonia, Veïna del carrer Joan Martí

Sr. Luis Tejedor, representant de Ciutadans

Sr. Carlos Fabian Lapuente, Veí 

Sra. M. Cruz Galera, Associació de Jubilats i Pensionistes de Marianao

Sr. Agustín Rincón, Associació de Pensionistes i Jubilats de Camps Blancs

Sra. Irene Molina, Associació Equilibri

Sra. Rafi Bravo, Comerciant carrer Eusebi Güell

Sra. Estrella Argüelles, cap de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora

Sr. Antoni Xavier Fernández López, Cap del Departament de Participació Ciutadana

Sra. Mónica Murillo, Cap del Servei de Serveis Socials, Infància, Adolescència i Família

Sra. Montse Salas, Cap de Serveis Socials

Sr. Juan Antonio Tamayo, 3r tinent d’alcaldia, regidor de Serveis Socials

Sra. Antonia Barragán, regidora Barris de muntanya

Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell de Districte Oest

Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de districte i secretari del Consell .

Sra. Paqui del Valle, Administrativa districte Oest

Ordre del dia:

Aprovació acta M215/P040/2019/000001 i M215/P040/2021/000001

Constitució Consell de barri

Presentació nou model de Serveis Socials

Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:

La Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell de Districte Oest, dóna inici a la sessió 

explicant que al Consell anterior no va identificar-se a tothom, perquè no hi va haver presentacions, així 

que el Sr. Ignasi Delgado, Tècnic del districte, donarà pas a les persones assistents perquè es 

presentin.
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Un cop fetes les presentacions, es passa al primer punt del dia.

Aprovació acta M215/P040/2019/000001 i M215/P040/2021/000001

Com que no hi ha cap vot en contra, queda aprovada l’acta. Es fa constar que faltava anotar 

l’assistència de la Marta, de la Fundació Marianao.

2. Constitució Consell de barri

Pren la paraula el Sr. Antoni Xavier Fernández, Cap del Departament de Participació Ciutadana, i 

comença explicant que han presentat candidatures 8 persones, i per això s’han de fer votacions i 

escollir-ne 5. Segons el reglament hi ha un criteri de paritat i com que d’aquestes 8 persones, 2 són 

dones i 6 són homes, les 2 dones entrarien directament a formar part de la vicepresidència.

S’expliquen breument, les 8 candidatures:

Judith Blanco: representa a la Fundació Marianao i al procès comunitari de Marianao Té Cor i és veïna 

del barri. Fa anys que participa per ajudar a millorar-lo.

Roser Castro: veïna i comerciant del carrer Eusebi Güell. Vol fer un barri més actiu.

Juan Carlos Costana: veí del barri fa més de quaranta-cinc anys. Vol que Marianao sigui el barri referent 

per a la resta de barris.

Carlos Fabián Lapuente: veí del barri des de fa quaranta anys, i és invident. El seu objectiu és 

sensibilitzar a la població dels problemes que pateixen i millorar l’accessibilitat.

Rafael García (excusa l’absència): president de l'AVV El Poblet-Marianao i veí. Vol col·laborar amb 

l’Ajuntament per la millora del barri.

Ernesto López: veí del barri des de fa seixanta-vuit anys. Vol aportar idees i animar els veïns i veïnes a 

fer el mateix.

Juan José Pérez: veí inquiet pels problemes de degradació i decadència del barri.

Oswado Valencia: vint-i-un anys com a veí del barri. Vol traslladar els valors de l'esport i convertir 

Marianao en un referent per la resta de barris. Ofereix la seva feina pel que calgui.

El Sr. Antoni Xavier explica com funcionaran les votacions: sortirà el nom de les 6 persones, més el vot 

en blanc, i se'n podrà escollir un màxim de 3. Quan s'acabi la votació se sumaran les 3 paperetes de les 

persones que hi ha al casal, que voten de manera presencial. Es recorda que la votació és anònima i 

que totes les persones assistents votaran, excepte el personal municipal.

Celebrada la votació, el Sr. Oswaldo obté 17 vots, el Sr. Rafael 9, el Sr. Carlos Fabián 8 vots, el Sr. 

Ernesto 8 vots, el Sr. Juan Carlos 7 vots i el Sr. Juan José 6 vots. Hi ha un empat entre el Sr. Carlos 

Fabián i el Sr. Ernesto, i per això cal fer una segona votació. 

Realitzada aquesta segona volta hi torna a haver un empat a 9 vots, més 3 en blanc. Com que aquesta 

situació no s'havia previst es queda en pensar alguna solució. Finalment el Sr. Ernesto decideix retirar-

se, de manera voluntària, així que la vicepresidència queda formada per la Sra. Judith Blanco, la Sra. 

Roser Castro, el Sr. Carlos Fabián Lapuente, el Sr. Rafael García i el Sr. Oswaldo Valencia.

El Sr. Antoni Xavier Fernández agraeix la feina a tothom.

La Sra. Cristina Muñoz, presidenta del Consell, felicita el grup motor i els emplaça a una pròxima 

reunió. A continuació passa el torn de paraula al Sr. Juan Antonio Tamayo, regidor de Serveis Socials 

per passar al tercer punt de l’ordre del dia.

Presentació nou model de Serveis Socials

El Sr. Tamayo resumeix que, des de l’Ajuntament, s’ha fet una reflexió quant al funcionament dels 

Serveis Socials. L’any 2008 es va ampliar el nombre de persones que pertanyen a aquest departament, 

es va crear el servei de Primera Acollida i ara és el moment de replantejar com continuar amb la millora 

del servei.

S’ha creat l’oficina de suficiència per poder alleugerir la feina del personal de Serveis Socials i així poder 

dedicar temps de qualitat a la dependència, discapacitat, violència de gènere, etc.

Explica que s’està fent una prova pilot des del mes d’abril, coordinada amb la Diputació i la Generalitat. 
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Li passa el torn de paraula a la Sra. Estrella Argüelles, directora de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials i 

Ciutat Educadora, que aclareix que intervindrà en cas que es requereixi cap informació d’altres àmbits 

de l’Àrea.

Cedeix el torn de paraula a la Sra. Mónica Murillo, Cap del Servei de Serveis Socials, Infància, 

Adolescència i Família, que fa l’exposició d‘aquest nou model.

Els objectius són:

Universalitat dels Serveis Socials.

Centralitat en la persona i en les seves interaccions.

Adaptació al nou context socioeconòmic.

Enfortiment dels Serveis Socials centrat en les persones i al voltant de l'acció comunitària i la prevenció.

Continua l’exposició explicant l’organigrama del departament de Serveis socials, i l’oficina de suficiència 

material.

Cedeix la paraula a la Sra. Montse Salas, Cap de Serveis Socials, que explica el funcionament dels 

diferents equips de Sant Boi i com han treballat durant la pandèmia.

S’obre el torn de preguntes i resolució de dubtes. 

* El Sr. Ernesto López pregunta quan tornarà a funcionar tot el servei al 100%.

La Sra. Murillo explica que des d'abril funcionen al 50%, però l'Olivera ja està oberta de manera 

presencial i el personal està disponible. El funcionament al 100% dependrà de les mesures del Procicat, 

i encara no se sap data. Recorda que també es fa atenció telefònica.

La Sra. Argüelles apunta que, encara que les professionals no estiguin al despatx, treballen. Per tant es 

pot demanar hora i sempre seran atesos, presencialment o telefònicament. 

Tamayo  aclareix que des d’abril funciona la nova oficina de suficiència, 

      * El Sr. Juan Carlos Costana pregunta per què no hi ha diferència en nombre de professionals entre 

Marianao i altres barris més petits.

La Sra. Murillo explica que el nombre de professionals ve determinat per llei, segons el nombre de 

població, i es compleixen les ràtios, fins i tot se supera el nombre de professionals.

La Sra. Argüelles explica que els indicadors més fiables són els temps d’espera. En crear l’oficina de 

suficiència hi ha moltes persones que, per les seves necessitats, són derivades a aquest servei i 

d’aquesta manera, la gent que necessita atenció als barris pot ser atesa de manera més ràpida.

       * El Sr. Rafael Rodríguez pregunta si hi ha dades d’atenció l’any 2019 i el 2020 per saber 

l’efectivitat de la feina telemàtica i com ha afectat la pandèmia al municipi.

La Sra. Estrella explica que ha pujat la demanda un 20-25% en quasi tots els serveis, dintre de la 

mitjana de Catalunya. Hi ha hagut demandes específiques, que no estaven previstes, i s’han hagut de 

reinventar serveis. La Sra. Murillo afegeix que s’ha donat cobertura també a la gent gran, fent trucades 

personalitzades, servei a domicili de menjar, atenció a persones sense llar... Molts serveis nous i és 

difícil comparar dades perquè molts recursos no existien. 

       * El Sr. Carlos Fabián Lapuente exposa que disposava d’una plaça d’aparcament com a discapacitat 

visual i l'Ajuntament li va retirar, al·legant que no té mobilitat reduïda. L’ ONCE li reconeix aquesta 

mobilitat reduïda i fa quatre anys va portar la documentació a l’OMAP, sense resposta fins ara.

La Sra. Mónica es compromet a mirar-ho.

       *  La Sra. Barragán vol agrair públicament la feina i l’esforç que s’ha fet des del departament, molt 

especialment amb la Gent Gran, tant en l’acompanyament, com en qualsevol altra necessitat.

La Sra. Cristina s’afegeix a les felicitacions i es dirigeix a la resta de participants del Consell animant-los 

a compartir tota aquesta informació amb la resta de la ciutadania.

Es passa a l’ultim punt de l’ordre del dia.

Torn obert de paraules.

El Sr. Carlos Fabián exposa que abans de la pandèmia tenia previst amb l’Ajuntament el projecte “Ojos 

tapados”, per tal que la gent es posi en el lloc de les persones invidents puguin sensibilitzar-se amb la 

seva discapacitat visual. Posteriorment, es faria un col·loqui.
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La Sra. Cristina Muñoz està molt d’acord amb la proposta que fa el Sr. Carlos Fabián Lapuente i, ja que 

forma part del grup motor, es tractarà el tema en la pròxima reunió. Aprofita per desitjar un bon estiu a 

tothom i emplaçant-los al pròxim Consell el darrer trimestre de l’any.

Es dóna per finalitzada la sessió a les 20.45 hores.


