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ACTA núm. 2/2020

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS
SOCIALS, SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I ESPORTS DEL
DISTRICTE DE LES CORTS
A Barcelona, essent les 17.00 hores del 29 de juny de 2020, es reuneix
semipresencials la Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones,
Cultura i Esports 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. Lucia García Carretero, a la qual hi assisteixen els consellers membres, Sr.
Manuel Becerra Hormigo, Sr. Mario Fco. Campelo Castro i Sr. Javier Edrosa Pérez, i la
Sra. Cristina Suñé Ruiz, Directora de Serveis Generals del Districte de les Corts,
assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez.
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi
Castellana Gamisans, i Sra. Francina Vila Valls, i els consellers, Sr. Sergi Mariné
Santos, Sr. Jordi Guillén Sarrat, Sr. Xavier Cañigueral González i Sr. Javier de
Erausquin Marsal,.
Assisteixen en el públic la Sra. Maria Dolores Parrila de l’Associació de Veïns Les
Corts Sud
La presidenta de la Comissió, Sra. Lucia García Carretero, obre la sessió fent esment
d’únic punt a l’ordre del dia:
INFORMAR sobre la situació de serveis socials del Districte
La presidenta de la Comissió, Sra. Lucia García Carretero, cedeix la paraula al director
de la Direcció de Serveis Socials de les Corts i Direcció de Serveis Socials de Sant
Gervasi, Sr. Xavier Molina Cabanillas per informar de la situació
El Sr. Xavier Molina Cabanillas presenta un informe en tres parts. La primera amb les
estructures del districte. En aquest, comenta que les intervencions i demandes estan
marcades per una piràmide demogràfica força envellida al Districte. I la previsió es que
dintre d’uns anys la població s’envellirà molt més afectant a nivell de recursos. També
es comenta que la renta està per sobre de la mitja i l’atur per sota de la mitja d’altres
districtes. En aquests moments, amb la COVID, en destaca que ha pujat molt l’atur,
castigant molt a aquest Districte.
Es presenta un informe amb la població atesa per serveis socials, canviant els
indicadors però amb una comparativa de l’any passat. En l’exposició es comenta que

un 10% de la població del barri de les Corts està sent atesa per Serveis Socials i un
9% al barri de Maternitat/Sant Ramon. La major atenció es produeix en la població de
més de 75 anys. Recorda, però, que està oberta a tota la població.
El Sr. Molina fa un repàs de les tres lleis que obliga a Serveis Socials que són: la llei
d’infància, la llei de violència de gènere i la situacions de risc de les persones grans,
que no està recollida en cap llei. En referència als casos d’infància, es van atendre,
durant el 2019, vint casos, que representa el 2.8% de la població de la ciutat. La major
problemàtica que presenta la infància es l’absentisme escolar, malgrat a les Corts no
es una problemàtica freqüent sí es va veure un augment d’aquesta situació durant
l’any 2018, en aquests casos Serveis Socials treballa amb el suport de les escoles. En
referencia a l’atenció a les dones, s’atén principalment per PIAD i SARA. La violència
de gènere s’atén des de PIAD, SARA i Serveis Socials. En referència a l’atenció
domiciliaria al barri de les Corts, s’explica la comparativa d’aquest anys amb l’anterior.
En referència als ajuts econòmics es donen les dades dels anys 2018 i 2019 sense
variació significativa.

El Sr. Molina continua la seva exposició explicant que Serveis Socials treballa
conjuntament amb el Districte i altres ens, no només dona resposta a persones sinó
que treballa amb altres entitats i equipament, fent una labor molt important.
El Sr. Molina segueix l’explicació amb l’atenció del període Covid. Comença donant les
gràcies als professionals de Serveis Socials pel treball i la professionalitat davant
aquesta situació. En un començament, només es va obrir el centre de Serveis Socials
de les Corts per atendre principalment situacions urgents. A les Corts, la major
problemàtica va ser l’atenció domiciliaria. Del 25 de maig al 22 de juny, van obrir-se en
la seva totalitat els centre de les Corts, amb atenció restringida a situacions més
urgents que requerien presencialitat. També s’incorpora presencialment, l’EAIA de les
Corts. Comenta també que a partir del 22 de juny havia d’obrir-se els dos centres del
Districte, però el centre de Maternitat-Sant Ramon no podrà fer-ho per problemes de
ventilació. Actualment, es continua fent primera atenció via telefònica per donar
resposta àgil i es fan presencialment en els casos de tractament. També s’estan
incrementant els casos de domicili.
El Sr. Molina continua exposant que hi ha serveis que encara no s’han pogut reprendre
per por de les famílies. Però s’està tornant gradualment a la normalitat. Respecte a la
llei de dependència només s’atenen les situacions d’urgència, perquè encara no està
activada l’àrea de Benestar a la Generalitat.
El Sr. Molina exposa les dades dels ajuts econòmics explicant que des del 16 de maig
fins al 12 de juny s’ha gastat una tercera part de la despesa que anual i les ajudes han
estat destinades a l’alimentació.
Finalitza la seva exposició amb els recursos de ciutat a l’àrea de Dret. Explica que
s’han obert diferents recursos per persones sense sostre, així com els dispositius
extraordinaris d’alimentació, centres residencials d’urgència de gent gran ja que durant
aquest període no va haver servei d’atenció d’urgència per a la vellesa. El CIESB i el
SAIER van continuar treballant. Així com SISMO, OPAI i SISFAM.
El Sr. Molina convida al presents a fer les preguntes que vulguin o aclariments que
necessitin.

La Sra. Lucia García Carretero exposa que l’aportació no presencial de la
Coordinadora Veïns Mejia Lequerica no serà tractada perquè d’acord amb l’art. 30.5
del Reglament Intern d’Organització i funcionament del Districte de les Corts, les
intervencions han d’estar relacionades amb el punt d’ordre del dia, però podran
realitzar aquestes intervencions al Consell de Districte del dia 2 de juliol així com a
l’Audiència Pública del dia 9 de juliol.
La Sr. Lucia García Carretero torna a convidar al presents a fer les preguntes que
vulguin o aclariments que necessitin.
Pren el torn de paraula el conseller Manuel Becerra Hormigo, demana un aclariment a
les dades que es presenten a l’informe en referència a 173 persones grans en situació
de risc. El Sr. Molina li explica que això pot representar diferents variables que
representin una situació de risc i/o vulnerabilitat. Explica que amb les persones grans
es treballa molt amb la prevenció. Exposa també que les dades no son molt
representatives perquè moltes persones reben atenció per part de mútues i no de la
seguretat social i això dificulta el control d’aquest grup de població per part de Salut i
dels Serveis Socials.
La presidenta Sra. Lucia García pregunta si hi ha algun tema més a comentar. No
havent més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17.30 hores, del
contingut de la qual, certifico.

Vist-i-plau
La presidenta

La secretària

Sra. Lucia García Carretero

Sra. Meritxell Cusí i Pérez

