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ACTA núm. 3/2018 
 
 
 

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 18.30 hores del 16 d’octubre de 2018, 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 els consellers membres, Sr. Èric Manzano Casalins, , Sr. Jordi Castellana 
Gamisans i Sr. Xavier Cañigueral González i, assistits per la secretària per delegació 
Sra. Emilia Vila Albanell.  
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sra. 
Montserrat Benedí Altés, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
i Sr. Alberto Fernández Díaz i els consellers, Sr. Antoni Coll Tort, Sra. Sonia Reina 
Sánchez, Sr. Marc Faustino Vidal, i Sr. Carlos Hornero Sánchez. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Hernández (en representació de la coordinadora de 
Mejía Lequerica), la Sra. Adela Agelet i el Sr. Eduard Català; entre d’altres que no 
s’identifiquen. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Laura Cañadas Pla , obre la sessió i esmenta el 
recull d’autoritzacions per la nova normativa de protecció de dades. A continuació 
presenta a la ponent, la Sra. Marta Fité Avellana de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials, tot seguit la Sra. Fité comença la presentació de l’informe de serveis socials 
Gener- Juny 2018. 
 
La Sra. Fité presenta primer els serveis socials bàsics, mostrant el punt 1.1 d’atenció 
social bàsica de l’informe esmentat, la qual es divideix en: Serveis socials bàsics, 
Atenció a persones amb dependència i Ajuts d’inclusió social. 
 
A continuació la Sra. Fité presenta el punt 1.2. sobre atenció a la gent gran i explica 
l’existència de serveis de copagament així com la proposta RESPIR, amb la que si una 
família busca uns residència per aplicar el RESPIR se li abona una part de l’estada.  
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Seguidament explica el punt 1.3. d’atenció a la infància, on diu que al Districte de les 
Corts els menors en risc atesos als EAIA decreixen en quantitat. Tot i això la Sra. Fité 
diu que no té anàlisi de dades qualitatives de quants casos dels atesos han estat 
solucionats i quants n’hi ha de nous. 
 
També es presenten els punts 1.4 d’atenció a l’adolescència i joventut i el punt 1.5 de 
persones vulnerables. En referència al punt 1.4 la Sra. Fité comenta les dades i explica 
que els punts d’informació juvenil es posen als Casals de Joves i als Instituts. En 
referència al punt 1.5 la Sra. Fité explica que amb més persones ateses als menjadors 
socials hi ha hagut menys àpats servits. Això s’explica perquè els àpats son 
programats i quan una persona no va a un àpat aquest no s’ha servit atesa la no 
assistència. La valoració de cada usuari es fa cada 3 mesos, un cop valorat o continua 
o bé es dona de baixa. Es demana que hi hagi un càlcul del ratio de permanència. La 
Sra. Fité comenta que no hi ha llista d’espera. 
 
Seguidament la Sra. Fité mostra el punt dos que fa referència a les persones sense 
sostre (punt 2.2) i a Salut (punt 2.3). Pel que fa al punt 2.2 augmenten tots els valors i 
en referència al punt 2.3 descendeixen tots els valors a excepció del nombre de 
xeringues distribuïdes a la ciutat. 
 
Finalment la Sra. Fité exposa els annexos que fan referència a les persones en llista 
d’espera de residències de gent gran. 
 
Un cop finalitzada l’exposició de l’informe s’obre el torn de preguntes. 
Intervé en primer lloc el Sr. Joan Hernández parlant de la teleassistència. Comenta 
que el sistema que s’implementa normalment obliga a tenir línia de telèfon i a més a 
més un aparell i tot plegat suposa un cost bastant alt. Proposa implementar un sistema 
amb telefonia mòbil de pagament per avançat, sense línia fixe, que a més permetria la 
mobilitat més enllà del domicili habitual, fent aquest servei més econòmic. Demana al 
Consell que es plantegi implementar-ho. 
 
A continuació el Sr. Hernández comenta que observa que hi ha gent que dorm al 
carrer i demana que des de l’Ajuntament es doni una solució a aquestes situacions per 
evitar que vagin a més. La Sra. Marta Fité corrobora l’increment. El Sr. Hernández 
pregunta que s’està fent al respecte. La Sra. Marta Fité explica els diferents tipus 
d’assistències que s’estan realitzant al carrer, com ara els albergs per dormir, o els 
allotjaments a pisos. Comenta també que en molts casos les persones que viuen al 
carrer no volen anar als albergs, perquè no estan disposades a complir les normes que 
regeixen els albergs. Seguidament el Sr. Hernández pregunta si tenen la dada de 
quantes persones hi ha al carrer i quants s’han “reciclat”. La Sra. Fité comenta que 
demanarà resposta al proper Consell. 
 
Seguidament intervé la Sra. Adela Agelet i comenta que troba a faltar la inclusió de la 
gent gran als actes que s’organitzen. Demana que hi hagi més ajuda per facilitar la 
relació social de la gent que hi ha a les residències. La Sra. Marta Fité comenta que hi 
ha un projecte anomenat “radars”, però que no arriba a la gent de les residències. 
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A continuació intervé el Sr. Eduard Català i pregunta com afectarà la reducció de la 
despesa sobre el Benestar Social. La Consellera Sra. Laura Cañadas contesta que a 
les Corts no es farà cap retallada, i que ja s’ha explicat això al Ple del Consell. 
La Sra. Marta Fité explica que sí afectarà a final d’any a nivell de ciutat sense afectar a 
les necessitats bàsiques, però que si hi haurà un descens. 
 
Per últim intervé de nou el Sr. Joan Hernández i demana que per les festes (festes 
majors, nadal, reis, etc.) es tingui en compte a la gent gran de les residències. La 
Consellera Sra. Laura Cañadas explica que les despeses de Festa Major no van per 
col·lectius, que es fan per destinataris o activitats. Finalment comenta que intenten que 
els residents facin sortides en diferents ocasions, per exemple amb els horts urbans de 
la Colònia Castells, encara que a vegades es troben que l’activitat en la que volen 
participar es realitza en un horari no propici pel programa de la residència. 
 
No havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 19.30 hores, del 
contingut de la qual, certifico. 
 
Vist-i-plau         
El president       La secretària    
 
 
 
 
 
Antoni Coll Tort      Meritxell Cusí i Pérez 
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