
 
MIREIA VILLUENDAS HUGUET, com a regidora del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 

l'establert a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de 

febrer de 2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, per a ser tractat al proper ple municipal. 

En base als següents antecedents: 

La funció del Serveis Socials és incidir sobre les persones que necessiten 

ajuda.  Són, junt amb els serveis sanitaris d’atenció primària, la “segona 

corona” de proximitat a les persones (després de la família, si existeix).  Es 

imprescindible un abordatge proactiu i preventiu de la fragilitat i 

vulnerabilitat psicosocial.  

Això implica  que els Servis Socials han de tenir dissenyats mecanismes 

d’alerta per arribar a la població en risc el més ràpid possible i actuar 

mitjançant operatives eficients i poc burocràtiques. 

En els últims plens hem fet referència a determinades actuacions en què 

s’observava que almenys a peu de carrer, la intervenció corria més a mans 

de la policia municipal que dels serveis socials. Darrerament n’hem tingut 

un altre exemple al talús que hi ha darrere les pistes esportives de l’institut 

Bruguers, al costat del mercat municipal Mercagavà, on se solen assentar 

persones sense sostre, i on es van observar diversos cotxes de policia 

intervenint-hi alhora, segons ens expliquen testimonis oculars. 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec:  

que s’exposi amb el grau de detall que es consideri suficient quin és el 

protocol dels Serveis Socials Municipals per detectar casos de fragilitat 

psicosocial, i si es considera que és l’òptim per accedir als grups de persones 

que no saben o poden adreçar-se a l’administració pels canals burocràtics 

habituals.  



 
 

 

Gavà, 24 de gener de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 


