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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Núm. de la sessió: 2/2022
Data: 22 de juny de 2022
Horari: de 10 h a 11 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)

Hi assisteixen:

Presidenta Mònica Polo Rubia
Vicepresident Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Secretària Victòria Hernández Salamero
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Lluis Segarra Orobitg
Assoc. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Assoc. de Gent Gran de La Maurina Josep Mellado
Assoc. de Gent Gran del Districte II Josep Ruiz Rodriguez
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Fernando Viedma Molla
Club de GG Districte IV Ramon Armengol Torné
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada Valentín González
La Llar de la Gent  Gran de les Fonts Carmen Pascual
Associació el Llibre de la Vida Jaume Sabaté
FACGG Miquel Mariano Saperas 
UGT Isabel Zarza Gallego
CCOO Joan Grané Calvo
Iai@flautes-Terrassa Josep Ferrer
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Manel Cuadra Casado
Comissió de residències públiques de Terrassa Pepe Sánchez
Grup Municipal del PSC Lluís Ros Villapando
Grup Municipal de ERC i MES Lluís Labòria Martorell
Grup Municipal de C’s Alberto Sánchez

S’han excusat d’assistir:

Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord Miguel Soriano Molina
Fundació Catalunya La Pedrera  Laura Muñoz
Grup Municipal del PDeCAT Teresa Miron Sanz
Representant al Consell Comarcal del CMGG Josep Guinot

Absents:

Associació de Gent Gran Terrassa Centre Ferran Garcia Camps
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes Ascensión Simón Matarin
Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca Jaume Colom Armengol
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi Alfonso Morales Herrerías
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5 Vicens Aunós Vidal
Aula Gran de Terrassa Rosa Mª Ballús Escudé
Club de Gent Gran del barri de Can Palet  Magda Aguilar Garcia
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa Antonio Cazorla Molina
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç Mª Dolors Serna Hernández
Grup XEC3 (Xarxa d'experiència, Construcció de Coneixement) Mª Jesús Comellas
Càritas de Terrassa Cinta Jardí Torrents
Creu Roja Terrassa Mª Dolors Bordes Satué
Marea Pensionista de Terrassa Manuel Tórtola Risueño
Grup Municipal de Tot per Terrassa Marta Martí Massip

També han assistit:

Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Ángel Oliva
Club de GG Districte IV Francisco Matilla
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada Ramona Folch Casanova
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada Araceli Cortés
La Llar de la Gent  Gran de les Fonts Rosa Izquierdo
Director de l'Àrea de Cicles de la Vida Santiago Martínez Illa
Director de Serveis de Infància i Famílies, Joventut i GG Àlex Monfort Fradera
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran Sergio Jiménez Aguilera
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Subvencions municipals àmbit Gent Gran.
El Sr.  Rafael  Casals intervé en primer terme fent una exposició de tota una sèrie dades
referents  a  les  subvencions  municipals  que  considera  que  justifiquen  la  petició  d’un
aclariment sobre els criteris que es fan servir des del Servei de Promoció de la Gent Gran per
atorgar cada importa a cada entitat que sol·licita una subvenció.

Primer de tot li sobta els imports concedits a l’Associació En bici sense edat i a la Fundació
Goel. Ha cercat informació sobre totes dues entitats. De la primera diu que abans tenia un
conveni  amb l’Ajuntament i  que sospita  que ara se li  condeix subvenció amb la mateixa
finalitat, i demana que s’aclareixi si la bicicleta és propietat de l’Ajuntament. De la segona,
que és una entitat que no li consta que treballi amb gent gran i que, a més a més, té beneficis
anuals.

D’altra banda comenta que no entén com és possible que a dues entitats amb la mateixa
puntuació se’ls atorgui imports percentualment molt dispars respecte del que demanen, o que
per  exemple,  en  el  cas  d’una  entitat  que  demana  dues  subvencions,  s’apliquin  criteris
diferents per cadascuna d’elles.

Demana que s’expliqui, centre a centre, com s’ha arribat a la xifra finalment concedida, entre
d’altres qüestions perquè les entitats puguin corregir les seves sol·licituds de subvenció, de
cara a obtenir uns imports concedits més alts. Que s’especifiqui quin és l’algoritme que es fa
servir.

Assegura també que en alguna ocasió s’ha concedit subvenció a alguna entitat que no ha
arribat al mínim de puntuació exigit (parla d’un cas al 2020).

Expressa que l’augment del pressupost per subvencions d’aquest any realment no és tal
perquè  aquest  s’ha  dedicat  exclusivament  per  les  subvencions  de  les  dues  entitats
anteriorment esmentades.

Finalment comenta que, sembla ser per allò que veu comparant les dades, que les entitats
que son assessorades per  l’Ajuntament  obtenen millor  resultats  que aquelles  que no ho
reben (comparació Ajuntament-Generalitat).

El Sr. Lluís Labòria intervé dient que no sap del cert que ha vingut a fer en aquesta reunió i
que es sorprèn de que el CMGG hagi de supervisar la feina dels treballadors de l’Ajuntament.
Continua assegurant que creu que no fa falta aclariment i que fins i tot és vergonyós.

La Sra. Mònica Polo comenta que s’ha d’agrair l’esforç que es fa des del Servei de Promoció
de la Gent Gran per quadrar les xifres en allò que respecta a les subvencions i que hi ha tota
la disposició per explicar tot allò que es consideri oportú però que s’ha de mantenir sempre
per sobre el concepte d’equitat.

El Sr. Àlex Monfort aclareix que els imports atorgats a les diverses entitats s’han mantingut i
que la diferència aquest any és que s’han inclòs dos nous projectes i d’aquí l’augment del
pressupost.

El Sr. Santiago Martínez aclareix que cada vegada que s’inicia un projecte de col·laboració
amb una entitat es decideix si es porta a terme a partir d’un conveni, un contracte o una
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subvenció. En el  cas de l’Associació En bici  sense edat  s’ha passat d’un conveni  a una
subvenció i en el cas de la Fundació Goel es va decidir que la millor opció seria la subvenció.

La Fundació Goel no és una entitat que hagi sortit del no res si no que té una solvència
contrastada i que col·labora amb l’Ajuntament en molts projectes i fins i tot a cedit espais
propis  a l’Ajuntament per  realitzar  activitats  que una altra  manera no es podien portar  a
terme.

El Sr. Àlex Monfort demana que no es posi en dubte que des del Servei es fa distinció entre
entitats ja que el tracte és el mateix per totes a l’hora del suport i assessorament.

El Sr. Rafael Casals assegura que s’ha entès malament el seu comentari i que no era això el
que volia expressar.

El  Sr.  Josep Mellado (futur  representant  al  CMGG per  l’Associació  de  Gent  Gran de La
Maurina) demana que es concreti i es parli de cas per cas en allò referent a l’atorgament de
les subvencions.

La Sra.  Victoria  Hernández explica  que  la  informació  objectiva  que  es  fa  servir  a  l’hora
d’atorgar les subvencions són les fitxes que cada servei té i que aquestes estan publicades,
però que hi ha qüestions subjectives que són difícils d’objectivar. 
Aclareix també que la Comissió d'avaluació està formada per tres persones diferents que
puntuen a partir  dels criteris establerts i  que posteriorment es reuneixen per arribar a un
consens definitiu. 
Es té en compte també l’històric de subvencions i no es fa servir cap algoritme matemàtic, ni
aquest Servei ni cap altre de l’Ajuntament. 
S’ha de repartir el pressupost entre tots els projectes habituals i tots els que apareixen de
nous sempre que  projectes encaixen en allò que s’estableix.
Per tant, la puntuació indica si els projectes s'ali-nien en les línies estratègiques determinades
pel Servei. No hi ha una correlació directa entre puntuació i assignació econòmica.

El Sr. Rafael Casals pregunta si  es pot proporcionar des del Servei algun document que
expliqui com s’ha arribat a les xifres atorgades i que ha demanat l’acta de la sessió de la
comissió i se l’ha negat.

La Sra. Victoria Hernández li respon que no se l’ha negat però que en aquesta acta només es
reflexa l’acord al que s’ha arribat i les persones que formen la comissió, i que no hi ha les
dades que ell demana.

Qualsevol entitat pot sol·licitar explicacions de la seva puntuació per entendre que es valora a
través de la fitxa. S’insisteix però que millorar puntuació no assegura augment de l’import de
la subvenció.

El Sr. Labòria destaca que, veient els factors que es tenen en compte a l’hora de fer les
valoracions i tota la feina que es fa, és una meravella comparant-lo amb la seva experiència
laboral anys enrere i que aquest debat és una pèrdua de temps pels tècnics de l’Ajuntament.

El  Sr.  Josep Ruiz diu  que confia en la  labor  del  Servei  i  que si  hi  han dubtes s’haurien
d’aclarir individualment. Afegeix que el que si s’ha de dir és que el pressupost no és suficient.
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Expressa que entén que la valoració no es una qüestió matemàtica i demana que no es
continuï la reunió en els termes en que s’està desenvolupant.

El Sr. Santiago Martínez comenta que creu que les demandes que fa el Sr. Casals estan
basades  en  el  seu  raonament  matemàtic  natural,  però  que  s’ha  de  tenir  en  compte  el
coneixement proper que és te des del Servei dels projectes que es presenten. Es tenen en
compte diversos factors com la quantitat que es demana, la quantitat de que es disposa per
repartir i les necessitats de cada entitat.

El Sr. Àlex Monfort afegeix que també es té en compte la perspectiva històrica. Cap entitat
rep menys subvenció respecte de l’any anterior i es vigila que no hi hagin grans augments
per si el proper any no es pot mantenir aquesta quantitat. Això podria causar problemes a les
entitats per planificar en funció d’una quantitat que potser ja no tindrien.

El Sr. Josep Mellado, en relació a un comentari fet anteriorment, comenta que no s’està fent
perdre el temps als tècnics si no que estan complint amb la seva informació que és informar.

La Sra.  Isabel  Zarza diu  que li  sobta aquesta convocatòria extraordinària  del  CMGG per
parlar  d’aquest  tema.  Entenc  que  es  demani  ètica  en  el  repartiment  del  pressupost  per
subvencions però creu que es podria haver tractat a nivell individual i no en una reunió del
Consell. Continua expressant que s’ha de continuar treballant per la gent gran i que aquesta
ha d’estar per sobre de totes aquestes qüestions.

La Sra. Polo explica que hi ha moltes entitats amb projectes magnífics però que s’ha de ser
conscients que hi  ha una bossa, que des del  Servei  s’estan fent  moltes coses amb uns
recursos limitats i es lluita per la gent gran i que si alguna vegada hi ha dubtes s’han de
comunicar. Per la seva part lluitarà per augmentar aquesta bossa.

El  Sr.  Pepe  Sánchez  comenta  que  les  entitats  van  molt  justes  de  pressupost  i  que
l’Ajuntament haurà de valorar i  arribar a la conclusió de que les subvencions son curtes.
S’haurà de buscar la manera d’augmentar els recursos i comunicar-ho a finances i a l’Alcalde
de manera que l’any que ve s’augmenti.

La Sra. Polo diu que són conscients i es treballa en la qüestió però que s’ha de tenir en
compte que cada vegada hi ha més entitats i que tant ella com la resta de regidors lluiten per
aconseguir augments de pressupost.

El Sr. Josep Mellado pregunta quina és la diferència entre conveni i subvenció.

El Sr. Santiago Martínez aclareix que el conveni acaba en una subvenció no concurrent i que
es tracta d’un acord on cada part fa una determinada aportació.

El Sr. Josep Ruiz diu hauria d’haver conciliació en el tema que s’aborda assegura que el
pressupost destinat a subvencions és molt baix i que aquest és el veritable problema.

El Sr. Pepe Sánchez, en relació a tota aquesta qüestió, demana que es posi en valor la feina
que fan les entitats de gent gran perquè és molt important.
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La Sra. Mònica Polo afirma que en cada reunió del Consell es deixa clar que les entitats són
el  motor i  de fet  moltes vegades arriben on no arriba l’Ajuntament.  Agraeix també al  Sr.
Casals el fet d’introduir aquest tema a debat perquè es normal que es generin dubtes i els
responsables estan per aclarir-los.

El Sr. Casals pregunta pel pressupost que estava destinat per la Fira de la Gent Gran. La
Sra. Victoria Hernández aclareix que hi han 8.000 € consignats.

La Sra. Polo explica que s’està preparant una activitat de cara a l’octubre i que quan estigui
una miqueta més treballada es convocarà una reunió per donar totes les explicacions.

La Sra.  Hernández afegeix que es va parlar amb la  Federació de dedicar aquest  import
directament a les entitats i s’està treballant en aquesta qüestió.
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