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Carrer Sant Ildefons, 8
08221 Terrassa
Tel. 93 788 33 33
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT
GRAN

Núm. de la sessió: 9/18
Data: 7 de febrer de 2018
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Complex Els Telers

Hi assisteixen:

Presidenta

Eva Candela López

Regidora de Gent Gran

Vicepresident

Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos

Lluís Segarra Orobitg

Representant suplent d’Amic/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià

Montserrat Carnicé Allepuz

Representant suplent de l’Associació de Gent Gran Terrassa Centre

Enric Carbonell Torrens

Representant titular de l’Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi de
Terrassa

Alfonso Morales Herrerías

Representant titular de l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Boada del Pi

Rosa Mª Ballús i Escudé

Representant titular de l’Associació Aula Gran de Terrassa, Aula d’extensió
universitària per a la Gent Gran

Antonio Fernandez Serrano

Associació Gent Gran Aires Nuevos

José Ruiz Rodriguez

Representant titular de l’Associació de Gent Gran del Districte II

Miguel Soriano Molina

Representant titular del Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord
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Josep Guinot Mauchan

Representant suplent del Club de Gent Gran del barri de Can Palet

Fernando Viedma Moya

Representant titular del Club de Gent Gran dels barris de Ca N’Anglada, Grups
de Montserrat i Torresana

Antonia Poyato Cubero

Representant titular del Club de Jubilados y Pensionistas de Can Parellada

Antonio Cazorla Molina

Representant titular del Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa

Arturo Travesa Solsona

Representant
Representant titular
titular de
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Rafael Casals Cienfuegos-Jovellanos Representant titular de la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran
de Terrassa i Comarca – FACGG
Salvador Prat Rosselló

Representant titular de la Fundació Privada President Torres Falguera

Cinta Jardí Torrents

Representant titular de Càritas de Terrassa

Mª Dolors Codina Casas

Representant titular de Creu Roja Terrassa

Isabel Zarza Gallego

Representant titular d’UGT

Joan Grané Calvo

Representant titular de CCOO

Ramon Tuà Molinos

Representant suplent de Iai@flauta Terrassa

Francisco Cañete González

Representant titular de Marea Pensionista de Terrassa

Pedro Domínguez

Representant suplent del Grup Municipal del PSC

Teresa Miron Sanz
Manuel Tórtola Risueño

Representant titular del Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT)
Representant titular del Grup Municipal de TeC

Lluís Laboria Martorell

Representant titular del Grup Municipal de ERC i MES

Pompeyo Santiago Serna

Representant titular del Grup Municipal de C’s

També han assistit:
Alex Monfort

Director de Serveis de l’Àrea 3

Arcadi Oliveres Boadella

Economista, Ponent

Domiciano Saldoval

Marea Pensionista, Ponent

Carme Freixa

OFIMAPE

S’han excusat d’assistir:
Vicenç Aunos Vidal

Associació Amics de la Gent Gran Districte V

Pere Armengol Torné

Club de la GG Districte IV

Absents:
Ascensión Simón Matarin

Representant titular de l’Associació de Gent Gran amb empenta de les Arenes
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Montserrat Salvador Matosas

Representant titular de l’Associació de Gent Gran de La Maurina

Enrique Arrais Pérez

Representant titular de l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Roca

Rosa Mª Vázquez Recasens

Representant titular del Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç

Isidro Martínez Acuña

Representant titular del Grup Municipal de PP

Vicenç Boncompte

Representant titular del Grup Municipal de CUP

Desenvolupament de la sessió
A les 10 hores i 10 minuts obre la sessió la presidenta Sra. Eva Candela, es presenta
com a nova regidora del Servei de Promoció de la Gent Gran i dóna la benvinguda a
totes les persones del consell.
1- Aprovació acta anterior

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació d’OFIMAPE

La Sra. Carme Freixa, responsable d’OFIMAPE (Oficina Municipal d‘Atenció a la
Pobresa Energètica i Promoció Eficiència Energètica), explica què és l’OFIMAPE, els
serveis que ofereix a la ciutadania, alhora que anuncia que enguany s’enceten dos
programes amb el servei de Promoció de la Gent Gran:
1. Servei d’informadores energètiques que estaran a diferents casals i centres
cívics. Es preveu que puguin anar a als diferents equipaments durant un any,
dins un calendari i horaris establers.

Aquest servei es donarà amb un pla

d’ocupació.
2. 44 tallers gratuïts que ofereix Fundació Fenosa, dirigits a persones grans per
explicar l’estalvi energètic.
Fa una breu explicació del perquè d’aquest tallers i de que estan dirigits als col·lectius
més vulnerables que són les dones i les persones grans. A continuació obre un torn de
preguntes.
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Intervé el Sr. Guinot per preguntar si amb el temps que es parla d’aquest tema, hi ha
hagut un canvi alhora de canviar la titularitat del rebut de l’aigua, ja que abans tenia un
cost important.

La Sra. Carme Freixa li comenta que OFIMAPE gestiona el canvi de titularitat i la tarifa
social, que en principi no es cobra per canviar de nom, però hi ha una sèrie de coses
que no depenen dels ajuntaments i que la companyia pot fer com ara carregar
despeses de gestió entre d’altres. No hi ha lleis que protegeixen d’això.

Pren la paraula el Sr. Lluís Labòria per dir que són més els impostos que es paguen
que no pas el preu de la despesa, que s’ha de baixar el preu de l’aigua contractada.
Pel que fa a la llum comenta que hi ha cases antigues que al voler baixar la potència
contractada obliguen a canviar la instal·lació i això és una despesa important.

La Sra. Freixa li comenta que això sol passar en cases on hi havia hagut un negoci. Si
s’han de fer moltes obres, recomana baixar la potència de 12 a 6. També comenta que
OFIMAPE té convenis amb el gremi d’instal·ladors, per fer el butlletí i per reparacions a
baix preu i finançades sense interessos.

Intervé la Sra. Teresa Mirón per comenta que molta gent està espantada per les
exigències dels comercials que van a les seves cases i no volen obrir-los-hi les portes,
per això demana que els informadors d’OFIMAPE s’identifiquin bé.

La Sra. Freixa li comenta que aquestes informadores aniran ben identificades i no
aniran de porta en porta. Aniran a les cases un cop la persona ho ha convingut amb
OFIMAPE, amb dia i hora convingut.

A continuació intervé el Sr. José Luís Charles, comenta en sintonia a la intervenció
anterior que no entén com no es pot impedir que les empreses facin aquestes
intervencions amb els seus comercials.

La Sra. Carme Freixa li respon que les

empreses poden fer els plans comercials que vulguin, l’ajuntament només pot intervenir
quan s’assabenta de les estafes, per això el programa d’informadores energètiques
previst.
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Pren la paraula el Sr. Ramon Tua per dir si també OFIMAPE informa de les
companyies alternatives que es formen a través de cooperatives de consum com “Som
Energia” que només subministren a través de fons renovables i alternatives.

La Sra. Carme Freixa li comenta que han tingut reunions amb aquestes empreses i els
hi ha demanat que tinguin un programa social per les persones que pateixen pobresa
energètica en el nostre país, ja que les persones que generen deutes aquestes
empreses els hi tallen el subministra i no fan un tram social garanteixi per persones que
pateixen pobresa energètica.

3.- Xerrada informativa sobre el sistema públic de pensions

El SR. Francisco Cañete presenta als dos ponents que venen de Marea Pensionista i
explica que el problema de les pensions és un problema de justícia i distribució social.

Comença el ponent Sr. Arcadi Oliveras, explica que s’està informant malament de que
les pensions s’esgoten, encara que és cert que el fons de la seguretat social s’ha
reduït, perquè el que es necessita és que més gent treballi i que cap govern ha fet res
per reduir l’atur. Pensa que les pensions no s’han de pagar només amb els ingressos
de la seguretat social sinó també amb els pressupostos de l’estat.
Perquè l’estat tingui més ingressos s’ha d’evitar el frau fiscal. Els grups que fan més
frau són: tots nosaltres (amb petits fraus fiscals), la banca (està immersa en processos
criminals, té diferències de sou abismals entre treballadors i directius...), les grans
empreses de l’IBEX 35 (paguen menys de la meitat dels seus beneficis...), també
empreses tecnològiques com Apple, IKEA...
D’altre banda es tracta també de gastar bé els diners, cosa que no ha fet bé l’estat amb
el rescat bancari o amb la despesa militar.

A continuació intervé el Sr. Domiciano Sandobal, explica que a part dels problemes de
sanitat, llei de la dependència... el més greu és la possible privatització del sistema
públic de pensions. El sistema públic espanyol té un problema d’ingressos i a partir
dels anys 90 es comença a dir que el sistema de pensions resulta molt car.
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Creu que com a societat ens hem d’oblidar del tema econòmic i centrar-nos més en el
problema humà. Qüestionar-nos quin tipus de societat volem per nosaltres i els nostres
fills.
Els serveis públics no generen ni dèficit ni benefici, sinó que són serveis que s’han de
complir
Creu que el govern ha generat dèficit deliberadament perquè la gent assumeixi que no
es pot pagar. El govern ha contribuït a destruir feina amb privatitzacions, mineria...
creant llocs de treball en altres sectors com turisme, hostaleria, que estan molt mal
pagats.
Comenta que Espanya gasta en pensions 11% del PIB, menys que Itàlia o França, per
tant té molt marge.

La casa reial, l’exèrcit tenen molt dèficit però es manté la

despesa...els grans sous només cotitzen fins a 3700€...
No té lògica tenir plans de pensions privats, hi ha moltes mesures que revertirien i
millorarien el sistema de pensions actual. A partir de 2019 entra en vigor la “clàusula
d’estabilitat” i es tindrà en compte l’esperança de vida i es revisaran les pensions, per al
qual cosa es evident la baixada de les pensions.
Marea vol anul·lar les ultimes reformes que s’han fet en allargar la jubilació als 67 anys,
la reforma laboral i l’augment de la base reguladora de les pensions).

En acabar les ponències comença el torn d’intervencions el Sr. Alfonso Morales,
comenta que amb el que s’està pagant als parlamentaris, presidents de comunitats
autònomes que s’apugen el sou com volen...El que ha de fer la gent quan s’assabenta
d’aquestes coses és sortir al carrer per queixar-se.

El Sr. Antonio Fernández intervé per comentar que els corruptes han de tornar el que
han robat.

A continuació pren la paraula el Sr. Guinot per comentar que ja fa més de 20 anys que
es diu que no es podran pagar les pensions, però que són campanyes pagades per
bancs i governs. Pensa que mentre no es tregui el dret a vot de la gent no podran fer
res, són molts els que cobren pensions.

Tot seguit intervé el Sr. Pompeyo Santiago, demana una mesa més plural que aporti
solucions i propostes que es debatin al parlament.
6

Intervé el Sr. Pepe Ruiz per comentar que la retallada de les pensions no només afecta
als pensionistes sinó també a totes les famílies que viuen de les seves pensions, que
són moltes. Creu que s’ha de fer arribar el problema a tots els casals i associacions de
gent gran. Creu que ha Terrassa s’ha fet bé la difusió ja que hi ha un moviment per la
defensa de les pensions on hi ha molts implicats (sindicats, entitats...).

A continuació intervé el Sr. Labòria per preguntar-li al Sr. Arcadi Olivera com és que
aguanta després de les garrotades que ha rebut i rep encara.

El Sr. José Luís Charles comenta que no tots els partits són iguals i que són els partits
polítics qui han de donar les solucions, per tant s’ha d’anar amb compte a qui és dóna
el vot.

Intervé el Sr. Rafel Casals per demanar que del consell surti un document per elevar
als representants polítics, proposa fer una comissió per elaborar aquest document.

Alguns dels consellers comenten que ja hi ha documents al respecte però s’acorda ferne un que surti del Consell Municipal de al Gent Gran, per al qual cosa es decideix
formar una comissió al respecte en que hi participaran els consellers: Sr. Pepe Ruiz,
Sr. Rafel Casals, Sr. Josep Guinot, Sra. Isabel Zarza, Sr. Manuel Tórtola, Sr. Pompeyo
Santiago i Sr. Joan Grané.

Intervé el Sr. Sandoval per comentar que no són partidaris de fer corre rumors, però
que any rere any s’estan baixant les pensions ja que es perd poder adquisitiu. L’any
passat van fer una proposició de llei que va estar vetada per Ciutadans i PP. No és
cert que no hi hagi propostes.

A continuació el Sr. Arcadi Oliveres comenta que la qüestió de la productivitat dels
treballadors se la queden les empreses perquè els sindicats han perdut força front les
grans multinacionals, pensa que els sindicats haurien de ser internacionals. Ell es
defineix com a optimista de mena “quan tot acaba s’ha de tornar a començar”.

Acaba aquest punt el Sr. Francisco Cañete, comenta que cada partit ha de tenir codigs
ètics, que la persona que estafi mai més pugui entrar en política i hagi de retornar els
7

diners. Creu que s’ha de distribuir el treball i la riquesa, les dues coses són importants,
proposa jornada de 30h laborals.

4.- Precs i preguntes

Pren la paraula la Sra. Isabel Zarza, dóna la benvinguda a la regidora Eva Candela i
llegeix un manifest sobre l’envelliment actiu, i com properament es celebrarà el dia
internacional de la dona el 8 de març, llegeix un manifest contra la violència masclista.

A continuació intervé el Sr. Guinot per comentar que el consell té una comissió de crisis
que no s’ha reunit dels del 2016.

La regidora li comenta que ja li contestarà al

respecta.

Per acabar aquest torn intervé el Sr. Rafel Casals per comentar als presents que ha
enviat la programació de la Fira de la Gent Gran a totes les entitats de gent gran, que si
alguna no ho ha rebut il faci saber. Aprofita per convidar a la resta d’entitats del consell
a que posin un estand de la seva entitats al recinte firal.

No havent més intervencions la vicepresidenta primera aixeca la sessió, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

La vicepresidenta

La

secretària
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