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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE SERVEIS A LES PERSONES,BENESTAR SOCIAL I 
CULTURA 

Núm:  26/2017 

Caràcter: ordinari 

Data:  20 d’abril de 2017 

Horari:  18:00 h. 

Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 

 

Persones assistents 

Conselleres i Consellers 

Sr. Javier Dabbah Velázquez 
Sra. Eulàlia Corbella Cervelló                         
Sra. Ma. Carme Méndez Bota                        
Sr. Jordi  Matas Vilà  

Conseller  Municipal de BComú-E 
Consellera Municipal de BComú-E 
Consellera Municipal de BComú-E 
Conseller  Municipal de BComú-E 

Sra. Isabel Pallejà Milà Consellera  Municipal de CIU 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol Conseller Municipal d’ERC-AM 
Sr. Joaquim Asensio  Conseller Municipal d’ERC-AM 
Sr. Óscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
Sr. Pedro J. Sánchez Murillo 

Conseller Municipal del PP 
Conseller Municipal de C’s 

  
Entitats 

Sra. Marta Sendra  
 

AVV de la Dreta de l’Eixample 
 

Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Sra. Núria González i Martin Directora de Serveis de la DSPi T 

Sra. Pepa Pérez Oliva     Cap projectes de la DSPiT 
 

 

 

ORDRE DEL DIA  : 

1. Informe Serveis Socials Districte de l’Eixample 
2. Presentació del nou servei de Teleassistència 
3. Informació Conseller de Cultura 
4. Altres informacions 
5. Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Informe Serveis Socials Eixample 

Presenta la sessió la Carme Méndez, Consellera de Govern que actua com a presidenta i presenta als 
convidats i els temes que es desenvoluparan al llarg de la sessió. Dona la paraula a la Laura Peral 
tècnica de l’Institut de Serveis Socials i disculpa la presència del Director Territorial de Serveis Socials a 
l’Eixample, Sebastià López. 

La Sra. Laura Peral fa un repàs pels diferents serveis  d’atenció primària i en destaca algunes dades. Per 
una banda la clara estabilització en nombres totals que queda explicada per l’evolució demogràfica. De 
totes les persones grans que viuen a l’Eixample han estat  ateses el 36,49%  pels diferents serveis 
d’atenció social primària.  

Per la seva banda el servei d’ajuda a domicili s’ha incrementat un 8,8% d’usuaris i un 7,8% de llars, fet 
que es justifica pel desplegament de la llei de dependència. 

Els Àpats en companyia, servei de menjador, està a plena ocupació (99,66%) de les 560 places 
ofertades. 

Quan als ajuts econòmics la quantitat anual de despesa s’ha incrementat i també ha variat la 
distribució. Aquest any el 61% s’ha destinat a famílies amb infants i joves de 0 a 16 anys. També té una 
nova variable, la incidència en habitatge per la qual cosa els imports solen ser més elevats.  

L’evolució dels ajuts per inclusió també han incrementat, fins un total de 9613 ajudes i 1.256.147 € . La 
despesa 0-16 per districte, l’Eixample ha atès a 730 famílies amb una dotació de 1.367.640€ que 
representa el 6,1% del total de Barcelona.  

La mesa d’emergència d’habitatge ha tramitat 49 expedients, dels quals 31 han estat admesos. 

Finalment fa un repàs per els diferents projectes d’atenció grupal que s’estan duent a terme en els 
diferents centres d’atenció del districte que van des del Club de deures de la Sagrada Família, Homes 
en xarxa de la Dreta de l’Eixample, Educadors de carrer, convivim.... que atén a diversos grups en risc. 

 

Presentació del nou servei de teleassistència municipal 

Pren la paraula la Sra. Esther Quintana, del Departament de Gent Gran de l’Àrea de Drets Socials i 
explica els fonaments del servei: 

Es tracta d’un servei permanent d’atenció domiciliària,  que permet a la persona usuària estar 
connectada, mitjançant un terminal, amb un Centre d’Atenció on es gestionen els serveis necessaris 
per atendre la seva necessitat o urgència.  L’atenció es presta les 24 hores del dia, 365 dies l’any.  

També actua de forma preventiva, mantenint un contacte continuat amb la persona usuària a través 
de trucades telefòniques periòdiques.  
Els requisit d’accés són: Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona i viure-hi de forma 
permanent. Viure sol/a permanentment o durant la major part del dia. Conviure amb 
persones amb edat avançada, discapacitat o dependència. Gaudir de capacitat mental i 
cognitiva suficient per poder utilitzar el servei . 
A través d’un dispositiu telemàtic connectat al telèfon fix, la persona usuària està en 
permanent contacte amb els equips d’atenció, que en cas de necessitat mobilitzen la resta de 
serveis d’atenció. Només prenen el polsador que porten penjat es connecta amb la central 
d’atenció. 
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Quan a les dades de cobertura del servei: 
Durant el 2016 es van atendre 90.997 persones a tota Barcelona, de les quals el 72% eren 
dones i el 28 % homes, amb una mitjana d’edat de 82 anys.  
Pel que fa a la distribució territorial, l’Eixample és el districte que més persones usuàries atén 
amb 10.927, seguit per Sant Martí amb 9834, Nou Barris amb 8592, Horta Guinardó amb 
7442. 
Ara s’ha renovat el contracte  i s’han implementat un seguit de millores i actualitzacions, 
revisant les prestacions i també les intensitat d’atenció en funció també de  les relacions 
socials, la salut i el grau de dependència de les persones usuàries . Així hi ha 4 nivells 
d’atenció: bàsic, el mig , l’alt i l’alt risc.  
També s’han incorporat nous sistemes tecnològics que permeten detectar caigudes, presència 
a la llar de CO2 etc. També la nova tecnologia permet enviar missatges o avisos de protecció 
massius a totes les persones usuaris davant un potencial risc.  
Les persones usuàries poden contactar amb el servei per sol·licitar informació, assessorament, 
suport psicosocial o ajuda en situacions d’emergència social o sanitària. Permet assignar les 
prestacions complementàries que més s’ajusten a les necessitats de la persona i que 
conformen el seu pla d’atenció individual: Freqüència dels seguiments telefònics i presencials  
Tecnologia complementària ,Campanyes d’envelliment actiu i saludable ,Programes d’atenció 
especial . 
 
El servei ha evolucionat de ser un servei reactiu a un servei proactiu que anticipa les 
demandes de la  persona usuària per prevenir situacions de risc i augmentar el seu benestar i 
finalment amb les noves millores serà un servei adaptat a les necessitats de les persones fent 
l’assignació de les prestacions i les intensitats de l’atenció de forma personalitzada  
 
Informe Conseller de Cultura 
 
En Joan Ramon Riera informa que aquest any s’ha produït un canvi substancial en les llicències de 
roses per Sant Jordi donat que com que la diada ha caigut en diumenge els estudiants han fet menys 
sol·licituds . També s’ha millorat els circuits de seguretat a Rambla Catalunya davant la freqüent 
congestió. Pel 2018 es previst reforçar la vinculació de Sant Jordi amb la cultura i es crearà un grup de 
treball amb l’ICUB i el districte de Ciutat Vella  per tal d’establir els nous criteris per a la concessió de 
llicències de la via pública.  
També anuncia que s’ha dissenyat un festival d’estiu renovat que sota el títol de Tangent , Festival de 
les Arts de l’Eixample, recull la millor herència del cicle A la fresca, que es va desenvolupar al districte 
durant quinze anys als centres cívics i incorpora noves actuacions i noves disciplines artístiques, amplia 
el calendari de celebració als mesos de juny i juliol . Continua essent produït amb la complicitat i la 
feina professional de les direccions del centres cívics que representen un important capital humà i 
tècnic per al programa de cultura del districte.  
El festival Tangent es celebrarà des del 8 de juny al 28 de juliol.  
 
ALTRES INORMACIONS:  
 
Normes de participació ciutadana 
La consellera Eulàlia Corbella informa que s’han realitzat una revisió de les Normes de Participació 
ciutadana que en aquest moments estan en període d’exposició pública i que seran aprovades 
properament. Se’n informarà tant al plenari del districte com en els diferents consells de barri.  
 



 

    

                Districte de l’Eixample 
 
 

Informe d’accions principals 
La consellera Carme Méndez fa un repàs de les activitats més destacades que es celebraran en els 
propers dies, dels que destaca la celebració dels actes de la Primavera Republicana i el canvi de 
plaques de la Plaça cinc d’oros  i també la col·locació de la placa de Palau Fabra.  
 
Sense cap més intervenció es tanca la sessió.  
 
 
 
Barcelona, abril  de  2017 
 


