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ACTA NÚM. 7 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:  7 
Data:  Dilluns, 20 de febrer de 2017. 
Caràcter: sessió ordinària 
Horari:  De 18:00 a 19:40 hores. 
Lloc:   Sala Andreu Cortinas del Districte de Sant Andreu 
 
 
 
COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN DE SERVEIS A LES PERSONES I DRETS SOCIALS  
 
Membres assistents: 

 
Presidenta:  
 
Sra. Arantzazu González Campo (GMDPSC-CP) 
 
Consellers/es: 
 
Sra.  Blanca Port Gimeno (GMDBComú-E) 
Sra. Anna Satorra Sansano (GMDCiU) 
Sr. Carlos Rodríguez Escuredo (GMDERC-AM) 
Sra. Maria del Carmen Santana González (GMDPP) 
Sr. Iván Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
Sr.  Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
Sr. Jordi Obón Cabré (GMDCiutadans) 

  
Secretari de la sessió:  
 
Vicent Orquín i Fuster, cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte 
 
Hi són presents els tècnics municipals següents: 
 
- Marta Serra Yerro, directora territorial de serveis socials de Sant Andreu 
 
- Mohammed el Matchi, per a l’informe sobre els serveis d’immigració al Districte 
- Marina Sànchez i Noemí Pérez per a l’informe sobre el Programa de Reagrupament Familiar 
 

Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
 
Pl. Orfila, 1 2a planta 
08030 Barcelona 



 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
Ordre del dia 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
B)       Part informativa: 
 

1. INFORME anual 2016 de serveis socials al territori del Districte de Sant Andreu 
 

2. INFORME sobre serveis d’immigració al Districte (SOAPI i el Programa de 
Reagrupament Familiar) 

 
C) Part decisòria: 

 
1. APROVAR assignar el nom de centre Cívic Can Clariana a l’equipament situat al 

carrer Felip II, número 222. 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió. 
 
 
Essent les 18:00 hores del dia consignat i presents els consellers i consellera que es 
relacionen, la presidenta dóna la benvinguda a les persones assistents, i declara constituïda la 
Comissió Consultiva de Govern de Serveis a les Persones i Drets Socials. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 28 de novembre de 
2016, i s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a tractar els punts de l’Ordre del Dia. 
 
 
A) Part informativa. 
 

1) INFORME anual 2016 de serveis socials al territori del Districte de Sant Andreu 
 

Es dóna lectura al punt de l’ordre del dia i la presidenta dóna la paraula al senyora Marta Serra, 
si bé abans, la senyora Blanca Port intervé per explicar que en el Plenari del mes de desembre 
la senyora Carmen Santana havia sol·licitat l’informe corresponent als anys 2014 i 2015, 
respecte dels quals s’ha posat a disposició dels membres de la Comissió l’informe del 2014 i 
que el de l’any 2015 ja havia estat presentat. 
 
Seguidament, la senyora Marta Serra procedeix a exposar l’informe anual de l’any 2016, relatiu 
al Pla social territorial, acompanyada d’un power point amb els punts següents: 
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a) Recursos Humans. A finals de 2016 s’han incrementat els recursos humans dedicats a 
serveis socials a finals de 2016. 
 
b) Llista d’espera als centres. La senyora Serra indica la corresponent als mesos de febrer dels 
últims tres anys, la qual ha augmentat lleugerament, si bé la productivitat ha arribat a un 150%. 
L’objectiu és arribar als 15 dies. 
 
c) Atenció individual. S’exposen les persones ateses i les unitats d’atenció. 
 
d) Ajudes econòmiques. Les dades totals queden distorsionades pel fons d’infància. Moltes de 
les famílies que reben l’ajut no són usuàries de serveis socials. També s’ha dedicat a habitatge, 
alimentació. 
 
En aquest punt es fa referència a la taula d’habitatge, que es reuneix periòdicament per 
analitzar, entre altres, situacions de desnonament imminent. 
 
e) Atenció domiciliària. En aquest punt la senyora Serra posa de relleu que si les persones 
destinatàries  compleixen amb els criteris econòmics i demés requisits no hi ha llista d’espera. 
 
f) Serveis d’àpats en companyia. Hi ha tres menjadors de la gent gran, a Mossèn Clapés, 
Navas i Bon Pastor, respecte dels quals la senyora Serra exposa les places existents i la llista 
d’espera. 
 
g) Dependència. Des de fa uns anys, des de Sant Andreu i Nou Barris s’ha endegat una prova 
pilot pel que fa a la dependència, consistent en un servei d’atenció individualitzada 
centralitzada.  
 
h) Treball grupal i comunitari. A nivell de treball grupal i comunitari s’està fent un esforç per fer-
ho des dels centres. Es vol fer un projecte transversal. 
 
Un cop explicat, la presidenta obre un torn de paraula als diferents grups municipals.  La 
senyora Carmen Santana, pregunta pel que fa a recursos humans, per què no ha augmentat la 
plantilla a la Franja Besòs, a la qual cosa la senyora Serra contesta que al 2016 no ha 
augmentat perquè ja es va incrementar l’any 2015.  
 
D’altra banda, la senyora Santana pregunta en relació amb els percentatges de les llistes 
d’espera, a la qual cosa la senyora Serra respon que les dades no es donen en percentatges 
sinó en dies d’espera. 
 
Pel que fa a la dependència, demana quins graus s’han atorgat i ajuts concrets, a la qual cosa 
la senyora Serra respon que s’ha desplegat el grau 1, la qual cosa dispara els números. Cada 
vegada que es desplega un grau augmenten els supòsits. 
 
En segon lloc intervé la senyora Anna Satorra, qui agraeix l’exposició de la senyora Serra i 
pregunta sobre la ratio dels usuaris que assisteixen els serveis socials, per saber el volum que 
atén cada treballador. La senyora Serra l’hi contesta que no hi ha una ratio establerta. Sí que 
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entra una tipologia de casos que es mantenen durant molts anys, la qual cosa comporta una 
acumulació d’expedients. Per aquest motiu els expedients es classifiquen en seguiment 
(intervenció menys intensiva) i tractament (seguiment més intensiu). Els directors de centre ho 
han de reequilibrar constantment. 
 
En segon lloc, pregunta pel  nombre d’ajuts econòmics, a la qual cosa la senyora Serra respon 
que el que s’ha disparat són els ajuts fons 016. Es fan molts ajuts de molta quantitat.  
 
En tercer lloc la senyora Satorra demana a la senyora Serra la seva valoració com a tècnica de 
la prova pilot, al·ludida, en tant que no es gestiona directament des de Serveis Socials sinó per 
un altre ens. La senyora Serra respon que segons la seva opinió amb aquest servei costa més 
accedir a les famílies. Hi hauria d’haver un equilibri. Amb els centres és molt lent, però de forma 
centralitzada l’atenció no és tan directa. 
 
Per últim la senyora Satorra pregunta si els serveis socials tenen dades de perspectiva de 
gènere, i si els psicòlegs són experts en violència masclista, a la qual cosa la senyora Serra 
respont que sí que s’intenta tenir present a nivell global, atès que atès que ho supervisa el 
Departament de dona. Els psicòlegs de Garcilaso i el de Sant Andreu estan portant a terme un 
grup d’atenció a dones. 
 
Finalment demana la paraula la senyora Dolores Torres, de la Plataforma veïnal de Sant 
Andreu de Palomar, que pregunta sobre la seva demanda de si el centre de Mossèn Clapés es 
pot obrir el menjador el cap de setmana. La senyora Serra, pren nota. 
 
També demana sobre les campanyes a la infància. La senyora Serra respon que la targeta 016 
són ajuts d’alimentació, material escolar i roba. Són 120 euros al mes per infant 
aproximadament i exposa com es tramita.  
 
Finalment, la senyora Port agraeix a la senyora Serra i als altres professionals de serveis 
socials la seva dedicació i aclareix diversos dels aspectes tractats. 
 
 

La Comissió se n’assabenta. 
 

 
2) INFORME sobre serveis d’immigració al Districte (SOAPI i el Programa de 

Reagrupament Familiar) 
  

 
Es dóna lectura al punt de l’ordre del dia i el senyor Mohammed El Matchi procedeix a exposar 
l’informe sobre serveis d’immigració al Districte també acompanyat amb un power point. 
 
El senyor Mohammed El Matchi explica que per cada Districte hi ha un tècnic SOAPI, el qual 
gestiona un seguit d’entrevistes amb persones nouvingudes.  
 
Seguidament, explica els objectius del SOAPI. 
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El SOAPI es desenvolupa en tres tipus de sessions. Les sessions fixes, que es realitzen a la 
seu del Districte amb una duració aproximada de dues hores i es dirigeixen a persones que 
s’han empadronat, tot i que estan obertes a tothom.  
 
A les persones que hi assisteixen se’ls explica el coneixement de l’entorn, les institucions de 
l’estat, la tramitació de l’empadronament, la targeta sanitària, recursos com l’aprenentatge de 
llengües i qüestions d’estrangeria. 
 
També es fan sessions itinerants en centres de normalització lingüística, escoles d’adults i 
d’altres ubicacions. 
 
Finalment també es celebren entrevistes d’acompanyament per a persones que requereixen 
una entrevista més específica. 
 
A Sant Andreu hi va haver 452 participants l’any 2015. 
 
Actualment el SOAPI fa una formació prevista a la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i el Decret 150/2014, que la desenvolupa. A 
partir del mes de febrer i durant tot l’any es farà una sessió del mòdul C. A Sant Andreu es 
celebrarà a mitjà novembre. 
 
Existeixen tres mòduls: 

- A, sobre coneixements lingüístics 
- B, sobre coneixements laborals 
- C, sobre societat  catalana i món jurídic 

 
Per obtenir el certificat cal una assistència al 75% del mòdul i el sumatori dels 3 dóna dret al 
certificat d’acollida. 
 
El mòdul C es basa en quatre eixos, els quals s’expliquen pel senyor Mohammed El Matchi. 
 
La senyora Satorra pregunta des de quan està implantat a Barcelona i si el senyor Mohammed 
El Matchi és l’únic tècnic a Barcelona o n’hi ha més; quines són les vies d’informació per 
accedir al servei. 
 
El senyor Mohammed El Matchi li contesta que hi ha vuit tècnics per deu districtes i que es va 
implantar el servei al 2013.  
 
Seguidament, es passa la paraula a les senyores Marina Sànchez i Noemí Pérez per parlar sobre el 
programa reagrupació familiar, el qual és un dret reconegut internacionalment. 
 
La senyora Sánchez, indica que aquest programa va iniciar-se a Horta al 2007 i a partir del 
2009 l’Ajuntament va decidir implantar el programa a tots els Districtes. 
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Hi ha dues fases, abans de l’arribada del familiar de l’immigrant, en què un immigrant té la 
voluntat de portar els familiars que poden ser només els ascendents o descendents. És 
necessari un informe que indiqui que l’habitatge és adequat per fer l’agrupació, si bé una 
alternativa és sol·licitar la nacionalitat. 
 
En una primera fase, s’acompanya a les persones immigrades, des d’un punt de vista tècnic i 
jurídic. 
 
També es fan tallers de pares i mares, els quals tenen una situació emocional complexa, ja que 
tenen moltes incerteses de com serà el retrobament amb els fills i se’ls reuneix perquè puguin 
compartir inquietuds. 
 
Es fan xerrades on s’explica l’intinerari educatiu i qüestions d’homologacions de títols perquè 
puguin avançar la tramitació. 
 
En una segona fase, en què ja han arribat els familiars, els tècnics es posen en contacte per 
determinar les necessitats i si les famílies requereixen suport psicopedagògic per a joves, atès 
que és un col·lectiu molt vulnerable, i poden presentar una situació emocional complexa. 
Treballen amb altres joves amb aquesta situació els permet fer vida social. 
 
Un cop explicat l’informe, la presidenta obre un torn de paraula als diferents grups municipals.  
 

La Comissió se n’assabenta. 
 

C) Part decisòria: 
 
1. APROVAR assignar el nom de centre Cívic Can Clariana a l’equipament situat al 

carrer Felip II, número 222. 
 
En aquest punt, tots els membres de la Comissió decideixen unànimement reservar el seu vot, 
la qual cosa equival a abstenció i que sigui en el Consell Plenari on es decideixi decidir la 
qüestió.  
 
I essent les 19:40 hores, la presidenta delegada, dona per finalitzada la reunió de la Comissió 
Consultiva, de tot el que s’estén de forma succinta la present acta, què certifico. 
 
 Vist i plau 

 
 

Vicent Orquín i Fuster 
Secretari de la sessió 

Arantzazu González Campo 
Presidenta delegada de la Comissió 

 
 

 


