
 

    
 
 
 
 

 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

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

 

Núm.:  30/2018 

Caràcter: ordinari 
Data:  15 de febrer de 2018 

Horari:  18:00 h. 

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

 
Persones assistents 
Conselleres i Consellers 
Sra. Carme Méndez  Consellera Municipal de Comú-E 

Sra. Eulàlia Corbella Cervelló  Consellera Municipal de Comú-E 

Sr. Francesc Magrinyà  Conseller Municipal de BComú-E 

Sr. Jordi Matas  Conseller Municipal de BComú-E 

Sra. Laia Canet  Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Sr. Albert Cerrillo  Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Sr. José Luís Soldevilla Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Sra. Isabel Pallejà Milà 

Sr Carles Albert Ortega Alemany  

Sr. Pedro J. Sánchez Murillo  

Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol  

Sr. Albert Viladot  

Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera Grup Municipal Demòcrata 

Conseller Grup Municipal Demòcrata 

Conseller Municipal de C’s 

Conseller Municipal d’ERC-AM 

Conseller Municipal d’ERC-AM 

Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Óscar Zayas Sadaba Conseller Municipal del PP 

Sr. Alejandro Muñoz Mateos  

Sr. Joan Ramon Riera Alemany 

Sr. Roger Bujons 

 

Entitats 

Conseller Municipal del PP 

Conseller Municipal PSC-CP 

Conseller Municipal CUP-PA 

Sr Luis Lumbreras 
Sr Manel Pérez 
Sra Montserrat Pistach 

AVVAA Pg Sant Joan 
Fem Sant Antoni 
APDE i CNDE 

 
 

 

Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Sra. Núria González i Martin Directora de Serveis de la DSPi T 

Sra. Tere Gómez    Coordinadora territori DSPiT 
Sra. Maribel Ujeda     Cap projectes de la DSPiT 
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ORDRE DEL DIA  : 
1. Presentació Projecte de superilles socials 
2. Informació Habitatge i pobresa energètica 
3. Altres informacions 
4. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
La Consellera Carme Méndez obre la sessió i presenta els temes que es tractaran 

 

1. Presentació Projecte de Superilles socials  

 
Presenten el projecte Lluís Torrent, Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets socials de 
l’Ajuntament i Marta Juan, responsable del projecte Superilles i de la reorganització del model d’atenció 
domiciliària de ciutat 
 
El projecte Superilles socials sorgeix de la necessitat de treballar d’una forma diferent el model d’atenció 
domiciliària i es fa a partir de l’anàlisi i correlació  de diferents elements: 
 
• D’una banda la mapificació d’una sèrie d’elements, com són la distribució del nombre de persones 

usuàries de SAD per Km2, del nombre de persones cuidadores no professionals de persones amb 
reconeixement de dependència per Km2, la relació entre aquests dos indicadors, i el percentatge 
d’usuaris de SAD de 75 anys i més, respecte els habitants de 75 anys i més. 

 
• D’altra banda, de l’anàlisi de  les dades dels RH de les empreses que presten el servei:  

 
Al desembre del 2016 hi havia 3.667 persones contractes, amb les següents categories 

 
Treballadores familiars  3.025 

Auxiliar de la llar  480 

Coordinador/es  tècnic  (1 per 200 usuaris aprox.) 111 

Coordinador/es  de gestió  (1 per 500 us.)  47  

Coordinadora de districte  4 
 

De les quals : 
43,5 M€ anuals de massa salarial 
3.503 treballadors/es 
87% dones  
44,6 % amb contracte temporal. 
76,1 % amb contracte a temps parcial (jornada < 37h). 
95,7% amb un sou inferior a 9,47 € l’hora bruts (equivalent a 1.000 €/mes nets  X 14 pagues i amb una jornada 
de 40 h per a una persona soltera) 
38,9 % en situació de precarietat de grau tres (sou baix, contracte temporal i parcial a la vegada). 
2,7 %  dels treballadors/es no tenen cap tipus de precarietat 

 
Les característiques del servei  i el model d’organització originen que hi hagi molta precarietat a 
resultes de l’elevat índex de temporalitat (44,6% contractes temporals), de l’ alt índex de contractació 
a temps parcial (76,1%) i d’uns sous molt baixos (95,7 % sous inferiors a 9,47 € hora). Només el 2,7 
% tenen contracte indefinit, jornada a temps complert i sous superior a 9,47 €. 
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• Per últim, s’analitza l’organització actual del servei (persones usuaris segons nombre d’hores de 

servei setmanal, horaris dels serveis i persones segons dies de servei a la setmana). 
De les 44 persones (Poblenou) , amb 230 hores de servei a la setmana, que s’agafen per fer l’anàlisi, 
es destaquen algunes qüestions: el 57 % de les persones usuàries, rep d’1 a 5 hores d’atencio i el 
27%, entre 5:30 i 10 hores. La franja d’horari majoritari és d’11 a 12 hores setmanals, seguida de les 
franges entre 9 i 11 h. 
    

 
Els projectes pilot de SAD consisteixen en assajar una nova forma de provisió del servei, basada en la 
creació d'equips de professionals que atenen a un grup de persones usuàries que viuen en una superilla.  
 
Els pilots han de permetre valorar si es produeix una millora en la qualitat del servei i una millora de 
condicions de treball de les professionals del SAD. I comprovar si el nou model de provisió és sostenible 
social i econòmicament. 
 
Es fan 4 projectes pilot, dels quals un correspon a Sant Antoni, agafant quatre illes. Els altres es fan  a La 
Marina de Port, Vilapicina i al Torre Llobeta, i Poblenou 
 

 
Sant Antoni 

Veïnat Sant Antoni – Rocafort   
Persones usuàries 47 
Hores de servei 250 
Membres de l’equip   12 
Data d’inici del pilot 27 novembre  

 
 
 
Les línies de futur que s’apunten, són:  
 
.Coordinació amb serveis de salut 
.Coordinació amb altres programes municipals d’atenció domiciliària: baixem al carrer, àpats a domicili, 
teleassistència, vincles, radars ...  
.Coordinació amb equipaments per a gent gran; centres de dia, casals, centres cívics, centres esportius... 
.Coordinació amb altres programes municipals; respir, serveis de mobilitat (adaptacions d’habitatge), 
serveis immobiliaris adaptats (coliving, etc) 
.Coordinació amb cuidadors no professionals  
.Estudi d’usos del temps de la persona gran, dependent: qui intervé en la cura de les persones? Família, 
altres cuidadors professionals, voluntaris...  
.La tecnologia com a vector de canvi i de millora  
.Els espais com a lloc de treball i de trobada: local de 60 - 100 m2 per a 1-3 equips de SAD, lloc a on 
reunir-se, treballar, emmagatzemar material, ... amb accés independent des del carrer. 
 
 
Manel Pérez de Fem Sant Antoni, pregunta per la  gestió de les suplències del personal i es refereix a les 
condicions actual de l’empresa que gestiona el SAD, que és CLECE, propietat de Florentino Pérez.  
Marta Juan explica que part del canvi que implica aquest projecte pilot és que no hi hagi un únic referent 
per a les persones usuàries, sinó un equip; això no vol dir que totes les persones treballadores passin pels 
domicilis, però sí que coneguin a dues o tres. Actualment s’està en període de pròrroga d’1 any i la idea és 
que a gener del 2019 es faci el canvi de model i que en un parell d’anys estigui desenvolupat. 
Respecte l’adjudicació del  contracte, Lluís Torrent explica que es va fer concurs públic obert on el pes de 
la baixa econòmica era només del 20 % i que hi havia un comitè d’experts que van fer la valoració sense 
conèixer les empreses. 
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Eduard Cuscó, conseller CUP, comenta que el plantejament és molt interessant, però complex alhora, i 
demana com s’abordarà el canvi de model amb les empreses. 
Lluís Torrent està d’acord en què és un repte important. El nou model planteja  beneficis en la gestió com 
la reducció del temps de desplaçament o l’autogestió dels propis equips den l’organització del servei. 
D’altra banda, el canvi s’haurà de plantejar en termes de sostenibilitat: el SAD ha crescut un 40% en tres 
anys i es preu un 20-30% en els propers anys. 
 
 
2. Informació Habitatge i pobresa energètica  
 
Presenta l’informe la consellera, Carme Méndez, ja que no ha pogut venir la persona referent. 
A la comissió de febrer del 2017 ja es va explicar que es posaven en marxa els Punts d’assessorament 
energètic, a l’ Eixample, compartit a Ciutat Vella 
En aquests moments ja  s’ha fet una primera valoració de les dades 2017, de ciutat i Districte. 
 
Algunes dades destacables de ciutat són: 
 

- 2.546 Avisos de tall per motius econòmics, ( 32,6% de la població atesa). D’aquests un 46,3% tenen un avis 
de tall en més d’un subministrament 

- 2117 informes de risc d’exclusió residencial tramitats 
- 5.020 talls de subministrament aturats 
- De les 2.405 enquestes de satisfacció realitzades (29%) el promig de satisfacció és del 9,25 sobre 10 
- Respecte l’incompliment de la llei 24/2015 s’han iniciat 22 expedients i n’hi 5 resolucions amb sancions per un 

valor de 350.000 € 
 
 
Les principals dades d’atenció del 2017 al Districte són:  
 
A l’Oficina d’habitatge de l’Eixample s’han atès un total de 718 persones. El perfil de les persones ateses 
és:  
 

68% de les persones ateses són dones 
31% Són persones amb alguna discapacitat o tenen persones discapacitades a càrrec 
6% Són famílies nombroses 
7% Són famílies monoparentals 
4% Tenen dependència energètica 
30% Manifesten tenir malalties reumàtiques cardiovasculars 
28% Manifesten tenir malalties reumàtiques respiratòries 
43% Manifesten tenir malalties reumàtiques 
49% Manifesten tenir malalties reumàtiques  depressió ansietat 
37% Són persones majors de 65 anys 
43% Son persones que tenen entre 40 i 65anys 
15% Són persones que tenen entre 20 i 39 anys 

Procedència:  
Per codis postal, el 59,3%, de les persones ateses corresponen als codis postals 08013 i 08015 
De les 470 derivacions des dels CSS de l’Eixample, la distribució per centres és:  
 

Fort Pienc 87 
Dreta Eixample 56 
Nova Esquerra Eixample 111 
Sagrada Família 89 
Sant Antoni 77 
Antiga Esquerra Eixample 50 

 



 

    
 
 
 
 

 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

Tipus D’intervenció 
54 llars visitades  
156 persones ateses i empoderades des de OH Habitatge 
508 persones ateses a Back office 

 
 
Avisos de Tall  

26% Avís de tall d’aigua  
19% Avís de tall de Gas 
31% Avís de tall d’electricitat  

 
IRER - 200 Informes de Risc d’exclusió Residencial Tramitats  
 
 
 
Tallers de sensibilització- 15 Tallers de Sensibilització sobre eficiència energètica 
 
 
Reunions de presentació i coordinació 

3 reunions de presentació i coordinació amb entitats 
1 presentació del servei a Taula de la gent Gran del Districte 
1 presentació del servei a CAP Sagrada Família 
1reunió de presentació amb el PdC de Sagrada família 
1 reunió de coordinació amb la direcció de serveis a les persones del districte 
12 reunions de presentació amb els 6 CSS del districte 
2 reunions de coordinació i presentació amb OH eixample 
1 Reunió de coordinació amb la OMIC 
1 presentació al Plenari Comissionat de Consum 

 
 
Isabel Pallejà, consellera Grup municipal Demòcrata, demana si es coneixen les companyies i els motius 
pels quals s’han posat les 22 sancions. 
Carme Méndez explica que, aquestes, són dades de ciutat i correspon a 22 expedients que s’han iniciat , 
dels quals per ara només hi ha 5 resolucions. L’informe no recull la informació que demana Isabel Pallejà, 
però les facilitarà.  
 
 
 
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió a les 19,10 h. 

 


