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ACTA núm. 2/2017 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE 

SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL DEL DISTRICTE  

DE LES CORTS 
 
 
A Barcelona, essent les 20.15 hores del 27 de setembre de 2017, es reuneix la 
Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social del Districte de les 
Corts a la Sala del Consell del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la 
plaça Comas, 18, sota la presidència de la consellera Sra. Laura Cañadas Pla, a la 
qual hi assisteixen el conseller membres, Sr. Èric Manzano Casalins i la consellera 
Sra. Míriam Casanova assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez.  
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sr. Joan 
Josep Puigcorbé i Benaiges, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña i Sr. Alberto Fernández Díaz i els consellers Sr. Antoni Coll Tort, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans, Sr. Carlos Hornero Sánchez, Sr. Marc Faustino i Vidal i Sr. 
Xavier Cañigueral González. 
 
Assisteixen en el públic, la Sra. Marta Fité de l’Institut Municipal de Serveis Socials, la 
Sra. Adela Agelet, Sr. Pedro Alonso, Sr. Eduard Català, Sra. Núria Pons de 
l’Associació de Fatiga Crónica, Sr. Alejandro Sirvent del Banc Solidari i el Sr. Daniel 
Fernández. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Laura Cañadas, obre la sessió fent esment de 
l’ordre del dia:  
 
INFORME de l’Àrea de Drets Social del primer semestre. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Laura Cañadas, cedeix la paraula a la Sra. Marta 
Fité, directora de l’Institut de Serveis Socials del Districte de les Corts. 
 
La Sra. Fité explica que l’informe que a continuació exposarà no és quadrimestral com 
habitualment, sinó semestral, ja que s’està canviat l’aplicatiu i per fer la presentació de 
les dades una mica més amable. Comença amb l’activitat dels dos centres de Serveis 
Socials (Les Corts i Maternitat-Sant Ramon) on s’han atès 2.122 persones amb una 
mitjana de quinze dies d’espera per la primera visita; aquesta xifra és l’estàndard a què 
ha de tendir la ciutat. Comparant amb dades de 2016, mostra que la mitjana va ser de 
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cinc dies menys però també van ser menys les persones ateses. Pràcticament no hi ha 
llista d’espera. Exposa que hi ha 7.649 expedients oberts, és a dir, persones que reben 
algun tipus de servei com pot ser atenció personalitzada de la treballadora social, 
psicòleg, telealarma o serveis a domicili. Indica que hi ha 1.637 persones que reben 
algun servei a domicili i els enumera: àpats a domicili, persones que fan la neteja i 
persones que fan companyia i algunes activitats com el dinar. El servei “àpats en 
companyia” de Can Novell està al complet.  
 
Respecte a l’atenció a persones amb dependència de gener a juny el còmput de PIAS 
inicials validats a la ciutat han estat 2.676 i a Les Corts 141. Representa un 5,27 % del 
total. 
 
D’ajuts d’inclusió social, el nombre d’ajuts tramitats és de 426 al 2017 i de 506 al 2016, 
un 15,8% menys que l’any anterior. 
 
L’import de despesa d’ajuts és de 99.739 euros a l’any 2017 i de 102.580 euros a l’any 
2016, un 2,77% menys que l’any anterior. 
 
Relata que l’equip d’infància ha atès 195 nens i nenes amb risc i que treballen amb ells 
i les seves famílies per intentar que es quedin al domicili i no hagin d’anar a un centre 
de menors. Parla de què es treballa amb dos espais en la gestió de conflictes a l’espai 
públic. Informa sobre els PIJ (punts d’informació juvenil) formats per educadors que 
estan dins dels instituts i que tracten de temes escolars i de salut. Comenta la situació 
de persones vulnerables: 219 ciutadans atesos als menjadors socials, 16.103 àpats 
servits. Declara que també tramiten el SAUV, que és un servei d’atenció a les 
urgències de la vellesa per a persones que no poden estar soles. Aquest servei ha 
tramitat 23 expedients i 12 més que han marxat de manera més pausada, i els ajuts 
als familiars que tenen cura dels seus majors. Finalitza expressant que aquest informe 
es presentarà al proper plenari del 3 d’octubre. Anima la gent a fer preguntes si així ho 
desitgen. 
 
En primer lloc intervé el conseller Eric Manzano que pregunta sobre els dos espais 
actius en relació a la gestió de conflictes. 
 
Respon la Sra. Laura Cañadas que explica que quan la Guàrdia Urbana detecta un 
conflicte, intervé un servei de mediació de l’Ajuntament que intenta millorar la situació. 
 
El conseller Eric Manzano pregunta com es fa el seguiment. 
 
La Sra. Cañadas explica que Guàrdia Urbana fa el seguiment del conflicte i els tècnics 
de prevenció. En el plenari es desenvoluparà més. 
 
El conseller Eric Manzano indica que si es pot fer una comparativa amb l’any 2016. 
 
La Sra. Cañadas afirma que no pot assegurar-ho perquè falta només una setmana i 
comença la Festa Major. 
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La Sra. Núria Pons s’interessa per si les persones que viuen al carrer estan censades 
o com a mínim localitzades. 
 
La Sra. Marta Fité li respon afirmativament. Hi ha un servei d’inserció social (que no 
pertany als centres de Serveis Socials) que treballa amb les persones sense sostre. 
Aclareix que se’ls fa seguiment pràcticament a totes. Afegeix que moltes vegades són 
els veïns qui notifiquen la presència d’alguna persona sense sostre, i aleshores s’envia 
el servei que els identifica, però és possible que ja no hi siguin al lloc indicat. 
 
La Sra. Núria Pons parla d’un parell de persones que sempre estan davant de casa 
seva i demana si se’ls visita. 
 
La Sra. Marta Fité informa que se’ls fa un seguiment des de psiquiatria (hi ha un 
psiquiatre que està al carrer). A més intervenen educadors i treballadors socials que 
els ofereixen tots els serveis de què es disposa a la ciutat, com són albergs, menjadors 
socials, dutxes, etc. 
 
La veïna insisteix que davant de casa seva hi ha una font on renten la roba i que 
suposa que estan localitzats perquè estan sempre allà. 
 
La Sra. Marta Fité la tranquil·litza dient que el servei envia un informe per saber on 
són. Fa la reflexió de què en aquesta ciutat les persones són lliures i poden estar on 
volen. 
 
El Sr. Eduard Català pregunta quin percentatge de persones fa els serveis social, i 
quin tipus de persones són, per exemple, gent jove a precari. 
 
La Sra. Marta Fité explica que atenen persones joves i nens, però que no són els que 
directament demanen ajuda; només els joves que tenen descendència vénen a 
Serveis Socials. Generalment aquests col·lectius arriben mitjançant altres circuïts com 
són Fiscalia en el cas de maltractament, o bé per famílies vulnerables en situació de 
risc que tenen joves al seu càrrec. En aquest cas els educadors parlen amb els joves 
de temes com la inserció laboral, la salut, etc. per tal d’establir un vincle que els 
permeti guanyar la confiança del jove. Amb adolescents i joves moltes vegades també 
intervé l’escola o l’institut. Finalment accepta que les dades dels joves atesos es poden 
donar per franges d’edat.  
 
El Sr. Eduard Català s’interessa pels joves majors de divuit anys.  
 
La Sra. Marta Fité diu que es pot mirar, però que els joves que vénen als centres de 
Serveis Socials representa un percentatge molt petit. 
 
A continuació intervé la Sra. Núria Pons com a presidenta de l’associació i explica que 
quan un malalt de fatiga crònica pateix un brot (que pot durar uns quinze o vint dies) 
necessita algú que li ajudi puntualment. Es queixa que algú de l’associació ha demanat 
ajuda a Serveis Socials del districte i aquests serveis se’ls treuen de sobre. 
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La Sra. Marta Fité li demana el nom de la persona sol·licitant del servei per esbrinar 
què ha passat, ja que normalment s’atén a qualsevol que ho necessiti. 
 
La presidenta de l’associació demana un telèfon perquè ella mateixa o la persona 
afectada puguin trucar. Afegeix que la sòcia s’ha dirigit a les treballadores socials del 
CAP i de l’Ajuntament i l’han informat que si no té tramitat el grau de dependència 
segons la Llei de Dependència no la poden atendre. 
 
La Sra. Marta Fité li aclareix que qualsevol persona dependent ha de tramitar l’atenció 
a la dependència. Si encara no ho ha fet i si no disposa d’ingressos suficients per 
poder pagar un cuidador, l’Ajuntament li posa ja que disposen d’una part del SAD que 
no vincula la llei de dependència i hi fan la prescripció. Insisteix en demanar les dades 
de la persona sol·licitant per fer les comprovacions corresponents. 
 
La presidenta de l’associació informa que les queixes no vénen d’una sola persona, i 
que aquestes augmenten quan l’ajut es demanat al CAP. 
 
La Sra. Marta Fité aclareix que al CAP no disposen d’aquest servei. Reitera que si la 
persona té patrimoni necessita la tramitació de la llei de dependència per beneficiar-se 
d’aquest servei de cura, però si no en disposa no caldrà tenir-la tramitada. Li ofereix un 
telèfon de contacte per si torna a donar-se una situació similar, però li prega que sigui 
la mateixa presidenta l’única persona que truqui. Torna a demanar el nom de la 
persona afectada. També proposa la possibilitat de què la persona demandant vingui 
acompanyada per algú a fer l’entrevista. 
 
El conseller Eric Manzano pregunta per l’equip d’intervenció. 
 
La Sra. Marta Fité explica que es tracta d’un grup d’educadors especialitzats en 
treballar amb bandes. Especifica que aquest grup és diferent dels educadors de carrer 
i de conflictes. Organitzativament pengen de l’àrea de Drets, més concretament de 
departament de gestió de conflictes.  
 
La Sra. Cañadas exposa que com aquest tema entra dins del punt de la gestió de 
l’espai públic i com aquesta actuació es va realitzar a l’abril i no la tenen present, se 
l’enduu per desenvolupar-lo. Igualment intentarà portar-lo al plenari més desenvolupat 
per respondre amb claredat a les preguntes que puguin sorgir. 
 
La consellera Míriam Casanova planteja dues qüestions: li estranya que totes les 
dades referents als serveis socials bàsics vagin en augment mentre que els ajuts no 
s’incrementen. També li sobta que ha baixat el nombre d’ajuts tramitats però no així 
l’import econòmic. També es queixa de què porten dos plenaris demanant una 
ampliació de la informació, però que ha canviat el format (de quadrimestral a 
semestral) però no la quantitat d’informació. Demanaven per exemple la mitjana de 
dies d’espera per la segona visita i el promig d’hores d’atenció del SAD. 
 
La Sra. Marta Fité accepta que l’informe presentat tampoc li agrada, és molt quantitatiu 
i poc qualitatiu, per la qual cosa dóna poca informació. Opina, encara que no ho pot 
assegurar, que s’està fent un altre tipus més útil. Respecte al tema dels ajuts, decreix 
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el nombre perquè altres entitats també en donen, com per exemple les Oficines 
d’Habitatge. En quan a la despesa, no té relació amb res, ja que si s’ha de pagar un 
lloguer de vuit-cents euros es paga, i si és de cinc-cents també es paga. Informa que 
en la qüestió d’ajuts econòmics no hi ha límit. 
 
La consellera Míriam Casanova vol saber si hi ha unes places assignades per districte.  
 
La Sra. Marta Fité  ho nega. Declara que si les places del SAUV estan col·lapsades 
paguen una plaça privada. Es congratula de què en aquest Ajuntament hi ha 
pressupost per atendre tots aquests serveis. Finalment informa que s’ha ampliat els 
recursos humans: dues educadores socials i la part d’un psicòleg. Resumeix que al 
centre de Serveis Socials de Les Corts hi treballen set treballadores socials i dues 
educadores, més el personal administratiu i les directores; i al centre de Serveis 
Socials de Maternitat sis treballadores socials i dues educadores; i amb la incorporació 
de la part del psicòleg podran desenvolupar la part psicosocial de la seva activitat. 
 
La Sra. Cañadas demana si hi ha més dubtes. Finalment acaba la reunió. 
 
No havent més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.45 hores, del 
contingut de la qual, certifico. 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       La secretària   
  
 
 
 
 
 
 
Laura Cañadas Pla      Meritxell Cusí i Pérez 
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