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L'Ajuntament de Barcelona presenta al Consell 

Municipal de  Benestar Social les polítiques socials 

que s’han dut a terme durant  aquest últim any 
 

» Maite Fandos presideix el Plenari del Consell Municipal de  Benestar Social on va 

presentar les iniciatives dutes a terme en l'àmbit de l'atenció  i promoció social  

» L’Àrea de Qualitat  de Vida, Igualtat i Esports ha prioritzat l’atenció a famílies  

afectades per desnonaments, els infants en risc d’exclusió social, i  ha reforçat les 

partides destinades als serveis socials bàsics  

» Fandos apel·la a les entitats que formen part del CMBS a  continuar treballant plegats 

en els processos participatius per  elaborar els Plans Municipals 

 

 
La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, va presidir el Plenari del 
Consell Municipal de Benestar Social celebrat dimarts passat on es va presentar la Memòria 
2011-2012 d’aquest òrgan consultiu i de participació. 
 
Maite Fandos, durant la seva intervenció, va desgranar les actuacions en política social que 
s’han dut a terme durant aquest últim any. Per Fandos “treballar per les persones significa fer 
de Barcelona un referent en l’atenció, en serveis, i en qualitat de vida. Hem de garantir que el 
progrés econòmic arribi a tothom i, sobretot a qui més ho necessita”. 
 
Per portar a terme totes les polítiques socials, s’està elaborant diferents plans municipals entre 
ells el Nou Pla d’Inclusió Social 2012-2015. Aquest Pla, com va recordar la tinent d’alcalde “serà 
un marc estratègic per a les accions a dur a terme a la ciutat en matèria d’inclusió social”. I va 
remarcar que “les aportacions i propostes dels grups de treball del CMBS han estat molt 
importants i han ajudat a elaborar el document base de treball que ha permès iniciar un 
ampli procés participatiu amb les entitats i agents socials de la ciutat”. 
 
A més del Pla d’Inclusió Social, des de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i amb la 
participació dels diferents col·lectius implicats, ha realitzat diferents Plans dels quals ja s’han 
presentat el Pla Estratègic de l’Esport 2012-2022, el Pla per a la igualtat d’oportunitats real i 
efectiva entre dones i homes 2012-2015 i el Pacte per la Immigració 2012-2012. L’Ajuntament 
té previst presentar en breu el Pla d’Adolescència i Joventut; i el Pla d’Infància 2012-2015; el Pla 
Municipal de Família, l’Estratègia local amb el Poble Gitano, i el Pla Municipal per a la Gent 
Gran.  
 
L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha destinat més recursos i ha creat de nous per 
donar un servei més complert i específic a les persones. Així, l'any 2012 l'ajuntament va 
augmentar el pressupost destinat a les polítiques socials en un 8%, el que ha permès ampliar la 
cartera de serves i crear o projectar-ne de nous en els casos necessaris: 
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 Millora del temps de resposta d’atenció al ciutadà, disminuint les llistes d’espera als 
centres de serveis socials. Un primer resultat ha estat una disminució del temps mig 
d’espera de 30 dies a finals de l’any anterior a 14 dies el 30 de juny del 2012. 

 Augment del pressupost del SAD en més del 12,7%, que ha permès incrementar un 20% 
les hores d’atenció. 

 Augment del 41,6% el pressupost de teleassistència 
 La creació i ampliació de nous equipaments: 15 nous habitatges d’inclusió, 185 nous 

habitatges amb serveis per a la gent gran en 3 nous equipaments, creació d’un centre 
d’allotjament temporal familiar 

 L’aportació addicional per a  les beques de menjador a la ciutat: l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports ha passat d’una aportació de 1,5 milions d’euros  pel curs 2011-
2012, a 2,5 milions d’euros pel curs 2012-2013. 

  
Els 5 eixos d’actuació prioritaris han estat: 
  
1.  Habitatge: accions de prevenció i accions socials 

- Creació de la Comissió Mixta de Desnonaments 
- Nou Centre d’Allotjament Temporal Familiar 
- Nou Servei de Mediació entre propietaris i llogaters a les Oficines d’Habitatge de 

Barcelona 
- Fons d’Habitatge de Lloguer Social amb 1.639 habitatges  

 
2. Atenció alimentària: garantir la seguretat alimentària de les famílies i col·lectius més 
vulnerables: 

- Ampliació de tres menjadors del Servei d’Àpats en Companyia per a la gent gran (95 
places més), passant de 21 a 24 menjadors i de 746 places a 841. 

- Increment del pressupost de menjadors socials en un 69%: Aquest augment de 
pressupost permetrà augmentar el nombre de places dels centres, passant de 1.106 
a 1.541 places diàries de menjador social. Aquest augment es portarà a terme a 
través de l’obertura de 3 nous menjadors i amb l’augment de places en els ja 
existents. Els nous menjadors s’obriran al districte de l’Eixample, Les Corts i Sarrià.  
 

3.    Infància i Família: necessitats d’infants i famílies, tant des d’una perspectiva preventiva 
com des de l’atenció a les situacions de risc o pobresa detectades des dels diferents serveis 
municipals: 

- Ampliació fins a 19 Centres Oberts amb 1.203 places diàries i 1.907 infants inscrits 
- Projecte PAIDOS d’atenció integral i integrada a famílies amb infants menors de 6 

anys en situació de pobresa, conjuntament amb Càritas, en dos districtes: Ciutat 
Vella i Nou Barris. 
 

4.    Ocupabilitat i Inserció Social: Incrementar les polítiques d’ocupació de les persones  
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- Col·lectius en risc d’exclusió social: programa d’inserció  sociolaboral i nou programa 
d’orientació i recerca de feina per  persones entre 40 i 60 anys aturades 

- Inserció laboral de dones que exerceixen la prostitució. L’Agència ABITS va 
augmentar el seu pressupost en un 67%. 112 dones s'han incorporat al mercat 
laboral l'últim any a través dels programes impulsats des d'ABITS, el 50 % més que 
l'any anterior. 

 
5.    Atenció i promoció als col·lectius vulnerables. 

- Intervenció amb els assentaments: Creació del Pla Integral d’Assentaments que 
aborda de forma integral el fenomen dels assentaments de persones itinerants a la 
ciutat. 

- Nou model d’atenció a les urgències i emergències socials: aposta per un nou model 
amb projecció metropolitana del servei ofert pel Centre d’Urgències i Emergències 
Socials. Trasllat del CUESB  a una nova ubicació on disposarà d’espais d’allotjament 
adaptats per a persones i famílies amb menors que hagin patit alguna situació 
d’emergència o urgència social. 

- Persones amb discapacitat: 
 Servei Municipal d’Assistent Personal per persones amb discapacitat 

física. 
 S’han cedit 9 habitatges a 4 entitats de persones amb discapacitat. 

 
 Altres actuacions que s’han portat a terme durant aquest any de govern han estat :  
- Nou enfocament de les polítiques d’immigració amb el nou Pacte per la Immigració 

2012-2015, que proposa, davant la davallada dels processos migratoris, un nou 
enfocament sobre les polítiques d’immigració centrant els esforços en l’encaix i la 
integració de les persones que han escollit Barcelona com a la seva ciutat. També 
s’ha ampliat l’estratègia de lluita contra els rumors gràcies a la signatura d’un 
conveni amb la Generalitat i la Diputació per estendre aquesta estratègia per tota la 
ciutat. 

- Esport com a eina d’inclusió i cohesió social amb els programes “L’esport inclou” i 
“Convivim esportivament” 

- Extensió del projecte Radars d’atenció a la gent gran a la ciutat. 
 

 


