
 

 

 

ACTE REUNIÓ CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 

Número sessió: 1/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data: 2 octubre de 2019 
Hora: 19:00 hores 
Lloc: Can Borrell 
 

Hi assisteixen:  
- Sr. Josep Sànchez (Alcalde) 
- Sra. Montserrat Batista (Regidora Acció Social) 
- Sra. Montserrat Carreras (Vicepresidenta Creu Roja Maresme 

centre) 
- Sr. Elias Surroca 
- Sr. Martí Margarit Domingo (Esplai) 
- Sra. Núria Vilaró  
- Sra. Vanessa Muñoz (Representant Grup Polític PSC) 
- Sra. Elisenda Floriach (Coordinadora de Serveis Socials() 

 

 

S’excusen:  

- Laura Masdeu 

Odre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de la sessió anterior 
2. Creació del Consell Gent Gran  
3. Presentació de la nova regidora 
4. Projecte Radars 
5. Servei Àpats en Companyia 
6. Sobrevinguts 
7. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Donat la poca assistència a la reunió i que els que hi són presents ja coneixen els projectes i 

serveis que es volien presentar, s’acorda començar a treballar en la proposta de la creació del 

Consell de la Gent Gran. 

Propostes per a la creació del Consell de la Gent Gran:  
 

- Lectura proposta de la Creació del Consell de la Gent Gran .  

- Es farà un esborrany. A la propera reunió es posarà en comú. Es farà arribar a les 

entitats i persones a títol individual. Es proposa que el Consell estigui format per 

representants d’entitats que treballin amb el col·lectiu de la gent gran, i a persones a 

títol individual. Es proposa que en el Consell de Gent Gran hi hagi 5 persones a títol 

individual.  

- La creació del Consell s’hauria d’aprovar pel ple.  

- Cada partit i entitat ha de decidir el seu representant al consell.  

- Nombre màxim de persones: 15-20 persones.  

- Propaganda específica per fer la difusió del Consell de Gent Gran  

 

Altres temes que sorgeixen:  

- Poder fer una xerrada i actuació per treballar la rumorologia.  

- Publicar la memòria de la regidoria d’acció social al BATEC. Cada any es publica la 

memòria a la pàgina web de l’ajuntament.  

 

La sessió s’aixeca a les 19:45 

 

 

Montserrat Batista     Elisenda Floriach  

Regidora Acció Social      Educadora Serveis Socials 
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