Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

PLENARI
Acta de la sessió del 12 de març de 2015
Sota la presidència de la Ima. Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports, s’inicia la sessió a les 17h a la Sala Santa Àgata del Museu d’Història
de la Ciutat. Actua com a secretària la Sra. Emília Pallàs.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Presidència
Presentació del pressupost municipal 2015 de l’Àrea de Qualitat de Vida
Diversos

Documentació a la carpeta:
-

Acta de la sessió Plenària del Consell del 26 de novembre de 2014
Composició del Plenari del 12 de març de 2015
Relació d’excuses i delegacions de la sessió
Díptic informatiu: Fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys
Díptic informatiu: “Servei Municipal d’Atenció a la Pobresa Energètica”
Díptic informatiu: ampliació dels criteris econòmics de la targeta rosa

Assisteixen
Vice-Presidència Associativa
Mercè Torres Lafuente, vicepresidenta de Creu Roja a Barcelona
Membres representants de la Corporació Municipal
 Imma Moraleda i Pérez, regidora del Grup Municipal PSC
 Glòria Martín i Vivas, regidora del Grup Municipal PP
 Mª Assumpció Roset Elias, comissionada Gent Gran, Grup Municipal CIU
Representants dels consells sectorials municipals i/o de participació
 Pasqual Bayarri i Valcárcel, Cap de Projectes del Consell Econòmic i Social de Barcelona
 Juana Fernández Cortés, vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
 Javier Garcia Bonomi, vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
 Josep Muñoz, representant del Consell Assessor de la Gent Gran
Representants d’entitats socials
 Albert Alberich Llaveria, Secretari General de la Federació d’Empreses d’Inserció de CatalunyaFEICAT
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Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barcelona
Josep Ma Gasol i Magriñá, president de la Fundació Família i Benestar Social
Sònia Martínez Marfil, directora de la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i
l’Adolescència – FEDAIA
Fina Rubio Serrano, Fundació SURT
Marc Simón i Martínez, director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “La Caixa”

Representants de les associacions empresarials i gremials de les centrals sindicals
 Juan Jose Casado, Responsable de Política Institucional de la Regió Metropolitana de la UGT de
Catalunya
 Pere Fàbregues Morlà, representant del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona.
 Mireia Recio Ortega, representant de Foment del Treball Nacional
Representants de l’àmbit universitari i professional
 Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya,
 Rosa Rodriguez Gascons, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 Montserrat Gironès Saderra, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona
 Anna Parés i Rifà, degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
 Rosa Vilavella Gasul, Col·legi d’Economistes de Catalunya
Representants de la Judicatura la Fiscalia i la Sindicatura de Greuges de Barcelona
 María Dolores Balibrea i Pérez, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona
 Marino Villa i Rubio, Síndic Adjunt
Experts i expertes
 Antoni Vilà
Coordinadors i coordinadores
 Gemma Cánovas Sau, coordinadora del Grup de Treball Dones
 Rafel Guayta Escolies, coordinador del Grup de Treball de Salut
 Oriol Romaní Alfonso, coordinador Grup de Treball sobre Drogodependències,
 Josep Ma Villena Segura, coordinador Grup de Treball d’Infància
Representació de l’Ajuntament de Barcelona
 Àngel Miret i Serra , gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 Àngels Canals i Vila, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials
 Conrad Casas i Segalà, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
 Ma Glòria Figuerola i Anguera, Directora executiva de l’Àrea de Qualitat de Vida
 Ramon Lamiel i Villaró, gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 Josep Villarreal i Moreno, director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports


Francesca Masgoret i Llardent, Observadora

Deleguen
 Laura López Simon, secretària del Consell de Joventut de Barcelona, en Joan Bestard
 Àngels Guiteras Mestres, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en
Lluis Toledano
 Xavier Grau Sabaté, ONCE, Delegat Territorial de Catalunya, en Josep Vilaseca Sau
 Manel Lecha, president de la Fundació Mambré, en Txell Collelldemont
 Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, en Irene Mata
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Josep Lluis Rabell, president de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, en
Sylvanne Dahan
Joan Segarra i Ferran, Confederació de Cooperatives de Catalunya, en Lorena Torró
Josep Pera Colomé, Consorci de Serveis Socials de Barcelona, en Alicia Castillon

Excusen
































Joan Laporta i Estruch, regidor del Grup Municipal Unitat per Barcelona.
Ma Rosa Pons Vilarasau, secretària del Consell de Dones de Barcelona
Francina Alsina i Canudas, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social
Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social –ECAS
Antoni Guillén, president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat –
COCARMI
Jordi Morató-Aragonés i Pàmies, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya
Felisa Pérez Antón, presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències– FCD
Assumpció Ros, presidenta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat – FEATE
Maria Truñó i Salvadó, responsable de sensibilització i polítiques d’infància UNICEF-Comitè de
Catalunya
Àngels Vives Belmonte, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental
Raquel de Haro, responsable de política social de CCOO del Barcelonès
Núria Aymerich Rocavert, representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona
Núria Basi i Moré, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social de la Universitat Autònoma de
Barcelona
Neus Bonet Bagant, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Lluís Comerón i Graupera, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en Carla Habif-Hassid
Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona
Rafael López Zaguirre, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadors i Educadores
Socials de Catalunya
Oriol Rusca Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en Rosa Ma Barberà
Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.
Josep Vilajoana Celaya, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, en Dolors Liria
Mercè Caso i Señal, Jutgessa Degana de la Província de Barcelona.
Neus Pujal i Sánchez, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Mn Josep Ma Jubany Casanovas, delegat de la Pastoral Social de Barcelona
Begoña Roman, experta
Josep Maria Canyelles, expert
Marta Llobet Estany coordinadora del Grup de Treball d’Acció Comunitària
Mercè Pérez Salanova, coordinadora Grup Treball Envelliment
Albert Sales Campos, coordinador Grup de Treball Pobresa

1. Benvinguda
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Agraeix Al Bisbat i la Generalitat la cessió de la capella de Santa Àgata. El Sr. Josep
Villareal EN farà una ressenya sobre l’espai en què ens trobem.
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Sr. Josep Villareal
La capella de Santa Àgata és la capella real, posada en funcionament el 1302 per
iniciativa del rei Jaume II d’Aragó per consolidar els equipaments del Palau Reial. L’impuls
dinàstic de la corona catalana va comptar amb la participació activa de Pere El
Cerimoniós i Martí l’Humà que van encarregar la capella i el retaule de Jaume Huguet,
aquest fou encarregat l’any 1464, peça central del gòtic català. Un espai consagrat que té
totes les característiques d’austeritat i solemnitat del gòtic català.
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
En aquest emblemàtic espai patrimonial, sobre tot per les pintures del retaule, no es pot
disposar de sistema de calefacció o refrigeració, per tant, disculpin si la temperatura
ambiental no és l’adient.
Recordar que aquest és l’últim Plenari d’aquesta legislatura, per això dono les gràcies a
tothom, tant als representants del Plenari com a les diferents persones que formen els
grups de treball i que entre tots i totes han elaborat o configurat al llarg d’aquests 4 anys
mes de 500 propostes a l’equip de govern per tal de millorar les polítiques socials de la
ciutat (300 dels grups, 7 de la comissió d’inserció laboral de persones amb discapacitat en
el mercat ordinari i 200 de la comissió sobre l’impacte de la crisi en la infància).
Destacar, un cop més, la importància de la feina que es realitza des dels grups i el grau
de profunditat que mostren.
Com a cada sessió Plenària, agraeixo a les diferents persones que han format part del
Consell:
- Al Sr. Pere Llorens del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona.
- A la Sra. Carmen Bermúdez Bonilla, vicepresidenta del Consell Municipal
d’Immigració de Barcelona.
Tanmateix dono la benvinguda als nous membres:
- el Sr. Javier Garcia Bonomi, vicepresident del Consell d’Immigració,
- al Sr. Pere Fàbregues Morlà, en representació del Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona,
- i a la Sra. Marta Llobet, coordinadora del grup de treball d’Acció Comunitària i
professora de Treball Social de la Universitat de Barcelona.
Agraeixo la presència de tots els membres dels grups de treball que ens acompanyen
aquesta tarda i dels tècnics i tècniques municipals.
Recordin que a la carpeta tenen el llistat de la composició d’aquest Plenari i la relació
d’excuses i delegacions, així com informacions relatives al que es parlarà avui,
d’iniciatives corresponents a aquest inici d’any:
-

Fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys
Díptic: Pobresa energètica
Nou barem d’accés a la targeta rosa
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2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
No hi ha cap esmena a l’acta, per tant es dóna per aprovada.

3. Informe de Presidència
Avui explicarem coses que hem fet aquest mandat. No és ben bé un balanç, perquè seria
molt ampli, tot i que sí que hem volgut explicar el que han significat aquests 4 anys a
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, que aglutina totes aquelles polítiques que
donen una atenció integral a la persona.
L’any 2015 el pressupost de protecció i promoció social de l‘Ajuntament és de 243,1M€.
Aquestes partides han tingut un increment acumulat de més del 43,6% des de 2011.
Cada euro que gastem en ajudar a les persones té un retorn social immens.
La missió és fer de Barcelona un referent en qualitat de vida.
Vull destacar que tot això es fa amb una estratègia compartida amb el Tercer Sector
Social:
• Acord Ciutadà per una Bcn Inclusiva
• Liderada per l’Ajuntament, amb 581 entitats, 11 xarxes d’acció (més tres en
projecte).
•

7 Consells Municipals
• Benestar Social, Immigració, Gent Gran, Poble Gitano, LGTBI, Dones i
Esports (creat durant aquest mandat).

Els Convenis tramitats amb entitats del Tercer Sector demostren que creiem en el
Tercer sector:
2011: 3.801.421€
2012: 9.714.601€
2013: 11.185.022€
2014: 12.690.987€
S’han incrementat un 233% des del 2011, i suposa gairebé un 60% del total que es
convenia.
Hem treballat amb eines de manera sectorial, integral i transversal. En el document tenen
el llistat de tots els plans realitzats durant el mandat (Pla d’Inclusió social, Pla d’Infància,
Pla de Família, Pla d’Adolescència i Joventut, Pla Persones Grans, Pla de Salut, Pla de
Drogues, Pla d’Igualtat entre homes i dones, Pla LGTB, Estratègia Local Poble Gitano, Pla
de Treball d’Immigració, Pla Interculturalitat, Pla Estratègic de l’Esport), que s’estan
aplicant. És evident que el nostre full de ruta han estat aquests plans.
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Hem treballat també amb uns altres plans i programes més específics (Plans d’Actuació
Social de cada Centre de Serveis Socials, Pla d’Assentaments irregulars, Programa
Radars, Accions i plans comunitaris, Pla d’Accessibilitat per a persones amb discapacitat,
Programa d’intervenció a l’espai públic amb grups juvenils, Servei per a adolescents i
famílies amb fills adolescents, Programa Convivim esportivament, Projecte Temps per tu,
Projecte Franja Besòs, Pla d’Abordatge Integral del treball sexual, Programa Respir, Pla
per a un envelliment actiu, Inserció laboral per a persones amb diversitat funcional,
Programa “Antirumors”, Contractació social responsable, Esport inclou, Barcelona ciutat
saludable, Programes de formació PQPIs, Pla Municipal Esport en edat escolar)
Destacaré només alguns programes:


Pla d’Assentaments irregulars. Vull agrair la gran feina feta des de l’Àrea que
coordina el Sr. Miquel Esteve, Comissionat d’Immigració, per aquest Pla. Ha estat
un tema molt complicat, no hi havia estadístiques o mapes d’on estaven els
assentaments irregulars a la ciutat. El Pla ens ha permès identificar-los, i poder dir
avui que tot i les dificultats i els moments de crisi, actualment tenim menys
assentaments. Tampoc existeixen grans assentaments, com el dels carrers
Puigcerdà o Àlaba, i actualment moltes de les persones que hi vivien estan en
procés d’inserció social a recursos d’allotjament, existeix una cooperativa de
ferralla, etc. No és una feina fàcil, ahir mateix es va haver de desocupar un
assentament a Glòries, però totes les persones han estat ateses i les que ho han
volgut han estat allotjades i poden iniciar un procés d’inserció.



Radars, programa que ja existia, però només al barri del Camp d’en Grassot.
Actualment es du a terme a 9 districtes i 17 barris. A Gràcia, per exemple, ja està a
4 dels 5 barris del districte.



Servei per a adolescents i famílies amb fills adolescents, una feina des de
Serveis Socials i des de l’Àrea de Joventut i Adolescència que coordina el Sr.
Raimon Blasi. S’ha fet una aposta important pel treball amb adolescents, tant en el
treball directe en els centres d’adolescents, com en el punt d’atenció a famílies amb
adolescents, a La Sedeta, que serà un punt de referència d’atenció integral i que
estem a punt d’inaugurar.



Convivim esportivament, programa de serveis socials, d’inserció social, que a
través de l’esport es treballa amb els joves de la nostra ciutat.



Pla d’Abordatge integral del treball sexual. Gràcies a l’equip de la Sra. Francina
Vila i de la Regidoria de Dona. Aquest va ser un dels compromisos en començar el
mandat, ampliar el pressupost i els serveis i sobretot fer una feina d’inserció laboral
de les persones que exerceixen treball sexual.



Inserció laboral per a persones amb diversitat funcional, Esport Inclou,
accessibilitat per a persones amb discapacitat.
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Centres de Serveis socials: una porta oberta a la ciutadania
L’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat, i Esports atén als ciutadans des dels 40 centres de
serveis socials, els serveis socials especialitzats (infància, dona, immigració, gent gran,
persones vulnerables, urgències i emergències) i el catàleg de serveis i prestacions que
des d’aquests serveis socials es poden utilitzar per atendre les necessitats dels ciutadans.
El que també és important ha estat dotar als propis centres de serveis socials de noves
eines que permetessin una feina més de prevenció, amb noves eines per als programes
d’inserció laboral (els programes PQPI, per exemple). Al 2014, els centres de Serveis
Socials han atès més de 73.000 persones.
Vull destacar alguns aspectes dels Serveis Socials:
-

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
L’any 2014 ha incrementat en un 42% (respecte el 2011) el número d’hores de
servei rebudes al llarg de l’any, que significa un total de 3.521.433,5 hores que
atenen a 19.907 persones diferents, i un pressupost del servei de uns 50M€.
S'atén tota la demanda i s’han eliminat les llistes d’espera.

-

Teleassistència.
L’any 2014 els usuaris en teleassistència va incrementar en un 28% respecte el
2011, amb 81.306 persones ateses al llarg de l’any .
S’han eliminat les llistes d’espera.
Increment de les persones ateses i millora qualitativa del servei amb la innovació
tecnològica del servei.

-

Ajuts d’inclusió.
L’any 2012 es va introduir un canvi en el model de distribució d’ajuts econòmics,
eliminant la limitació pressupostària per districtes, que ha permès cobrir totes les
demandes.
2011: 12.116 ajudes per import de 2.750.836,83 €
2012: 15.679 ajudes per import de 3.135.127,70 €
2013: 23.643 ajudes per import de 4.934.078,10 €
2014: 28.390 ajudes per import de 5.731.300,33 €
L’import dels ajuts d’inclusió ha augmentat un 108,3% respecte l’any 2011

-

Pobresa energètica.
L’any 2014 s’han destinat 634.426,74€ per pal·liar la pobresa energètica, un total
de 4.032 ajuts, que suposa un augment de la inversió del 152,20% respecte l’any
2011.
Som conscients, però, que caldrà donar més ajuts, per això s’ha fet el fulletó que
tenen a la carpeta, que s’enviarà, amb la factura d’Endesa, a 700.000 llars, perquè
tothom sàpiga que existeixen aquests ajuts.
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Es disposa d’una partida específica i il·limitada per fer front a les situacions
derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua a les persones amb
precarietat econòmica.

Garantir la cobertura alimentària. Principals accions
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Ajuntament ha destinat més de 18,4M€ l’any 2014 en cobertura alimentària
(Increment del 95% respecte el 2011)
Al 2015 hi ha una nova partida de 9M en ajuts adreçats a infants (100€ mensuals)
S’han augmentat menjadors socials i menjadors d’Àpats en Companyia.
L’any 2014 es van servir més d’1,1 milió d’Àpats socials (en menjadors, àpats a
domicili i àpats en companyia)
Beques Menjador 2014-2015: Cobertura 100% beques a la ciutat
L’aportació de l’Ajuntament s’ha incrementat en un 225% per poder donar
cobertura a totes les sol·licituds.
S’han establert protocols entre Serveis Socials i Escoles per detectar i atendre els
nens i nenes i garantir l’alimentació adequada
L’estiu de 2014 s’inicia el servei “Berenars Nutritius” als Centres Oberts, que té
continuïtat en període escolar i que dona cobertura 1.841 nens i nenes en els 19
centres oberts de la ciutat
Targeta Barcelona Solidària. L’any 2014 s’han repartit 2.302 targetes amb un total
d’aportacions econòmiques de 846.866,29 €.

Ampliar el parc d’habitatge social i fer front a la problemàtica dels desnonaments.
Principals accions
• Protocols amb els àmbits judicials per detectar les famílies afectades
• Arrel d’aquest protocol el CUESB ha intervingut en més de 200 desnonaments l’any
2014 i ha atès a més de 500 persones
• Creació del Centre d’Acolliment Residencial per a Famílies de Navas
• Obertura del Nou Centre Hort de la Vila per a persones soles o parelles que hagin
patit un desnonament
• Barcelona ampliarà amb 1.000 nous habitatges el Parc Públic d’Habitatges de
Lloguer
• Augment del serveis de mediació entre les famílies i entitats bancàries per trobar
solucions per tal de no perdre l’habitatge
• S’ha incrementat els habitatges en la Mesa d’Emergències Socials.
• Import ajuts per subvenció lloguer o per evitar desnonaments: 3.056.739€
Servei d’atenció a persones vulnerables
Destacaré alguna de les novetats d’aquest mandat:
• Centre d’Urgències i Emergències Socials, inaugurat el juny de 2014, amb 1.720m2,
que a més dels serveis que presta té 4 places d’acollida d’urgències i 108 en centre
d’estada breu.
• Centre d’Acolliment Nocturn d’emergències en època hivernal, inaugurat el
desembre de 2013 amb 75 places, que proporciona acolliment permanent durant
l’hivern.
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•

Housing First, nou sistema d’acollida de persones sense llar. S’ha fet una prova
pilot amb 10 habitatges, i el concurs ha sortit per fer-ne dos lots de 25. Està molt en
la línia del que feu les entitats que teniu pisos d’inclusió, que també és un dels
augments més important que hem fet, en places en aquests pisos.

Polítiques d’ocupació i formació. Principals accions
• Bons Compromís per fomentar la contractació de 1.340 persones amb difícil accés
al mercat laboral. Està dotat amb 22M€ per promoure contractes per a majors de
40 anys i més de 12 mesos a l’atur i de persones en risc d’exclusió social. Una part
està gestionada per entitats del tercer sector.
•

Mesura de Contractació responsable. És pionera a tot l’Estat. Obliga a les
empreses que treballen pel Grup Ajuntament i que tinguin més de 50 treballadors a
contractar: el 5% persones amb risc d’exclusió social i que subcontractin, com a
mínim, el 5% del pressupost a empreses d’Inserció Laboral i a Centres Especials
de Treball.

•

Programa PROPER, Programa PISL i Programa Labora, programes d’inserció
laboral per a persones amb més dificultats, gestionats conjuntament amb el Tercer
Sector.

Habitat 3. Conjuntament amb la Taula del Tercer Sector, és un programa d’habitatges de
lloguer.

Atenció a la infància. Principals accions
• Campanya de Vacances d’Estiu amb la col·laboració d’entitats socials i esportives.
Gràcies a l’increment del 55% del pressupost destinat a les beques, cap infant ha
quedat fora.
• Curs 2014-2015: Implementació d’un nou sistema d’ajuts econòmics per impulsar la
pràctica esportiva fora de l’horari escolar per a infants de 6 a 17 anys, amb 65.000
places ofertades

Promocionar iniciatives a favor de la innovació social
Barcelona és Smart City, és ciutat d’innovació, però creiem que això només té sentit si és
per donar benestar i servei a les persones, i és el que hem intentat des de l’Àrea, amb
persones com el Sr. Josep Maria Miró, que ha estat un gran promotor de la innovació
social.
De les iniciatives dutes a terme destacaré el projecte VINCLES, per promoure les xarxes
socials de les persones grans a través de les noves tecnologies, que va obtenir el premi
Bloomberg, de 5M €
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S’ha fet una aposta per l’economia social, i vull agrair i destacar la feina de totes les
persones que ens han facilitat noves idees i noves solucions.
Vull donar-los les gràcies a tots i a totes, perquè moltes d’aquestes accions i altres que no
he mencionat sorgeixen de propostes de les seves entitats. Agrair-los de nou la feina
comuna i l’estratègia compartida construïda entre tots i totes.

4. Presentació del pressupost municipal 2015 de l’Àrea de Qualitat de Vida
Prioritats estratègiques dels Pressupost 2015
- Increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més
vulnerables
- Expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica
- Major dotació per a transport públic, habitatge i manteniment dels principals serveis
urbans i de l’espai públic
- Major dotació de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforç a la
promoció cultural
Barcelona és una ciutat que té la sort de ser solvent, de tenir un pressupost que cada any
es pot anar augmentant, però això no seria possible sense el suport d’altres grups de
l’oposició, per la qual cosa els hi agraeixo, especialment a Unitat per Barcelona i el Partit
Socialista, perquè gràcies a ells hem pogut aprovar el pressupost i algunes de les accions
com la dels 9M € per atenció a la infància, que va ser a proposta del Partit Socialista, o
l’ampliació dels topalls de la Targeta Rosa.
Evolució de les despeses del 2011 al 2015:
- Serveis socials i promoció social: +43,6% en recursos propis.
- Promoció econòmica i ocupació: +136,1%
- Educació i cultura: +19,3%
- Transport públic: +63,4%
Evolució de la despesa en polítiques socials de l’Ajuntament
Pressupost Ajuntament:
• 2011: 1.790M€
• 2015: 1.996,1M€
Pressupost Ajuntament polítiques socials
• 2011: 183,3M€
• 2015: 243,1M€ , suposa un increment del 43,6% a càrrec de recursos propis
Distribució del pressupost:
- 97,7M€ Serveis socials bàsics.
- 29,4M€ Atenció a la gent gran
- 27,2M€ Atenció a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió
- 29,1M€ Resta de programes
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-

7,8M€ Atenció a la infància
89,9 M€ Atenció a les persones amb discapacitat
6,5 M€ Atenció a la immigració
6,6 M€ Atenció a les dones en situació de vulnerabilitat

Promoció social i salut
5,9 M€ Promoció i atenció a la joventut
4,6 M€ Promoció de la gent gran
- 16,8 M€ Promoció i protecció de la salut
4,5 M€ Promoció i participació de la infància i l’adolescència
2,9 M€ Promoció social de la immigració
7,4 M€ Cooperació i ajuda
2,4 M€ Drets humans i no discriminació, foment, promoció i atenció
4,5 M€ Resta de programes
Esports
- 11,3 M€ Gestió i promoció de l’esport
7,6 M€ Esdeveniments esportius
4,7 M€ Instal·lacions esportives

ACTUACIONS EMBLEMÀTIQUES 2015

Housing First
Contractació d’un nou servei municipal del 2 de juny de 2015 i fins al dia 31 de maig de
2018, amb un pressupost de 2.699.309 €, (288.498€ al 2015)
Consistirà en la posada en marxa de manera gradual de 50 habitatges procedents del
mercat privat amb suport socioeducatiu. El servei s’adjudicarà en dos lots de 25
habitatges cadascun amb el suport social corresponent. Les entitats adjudicatàries es
responsabilitzaran d’aportar els 50 habitatges, el suport socioeducatiu i la cobertura de
necessitats bàsiques quan s’escaigui.
Característiques :
- Servei de nova creació a la ciutat de Barcelona i s’inscriu en la xarxa de serveis i
equipaments que ofereix la ciutat a les persones sense llar.
- Comporta una nova orientació en la intervenció amb persones sense llar i està inspirat
en experiències internacionals d’atenció a persones sense llar que presenten necessitats
socials associades al problema d’habitatge. Es tracta d’oferir un habitatge estable a
aquestes persones i, partint d’aquest punt, iniciar el procés de recuperació, autonomia i
inserció social.
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Ampliació del CUESB a l’Àrea Metropolitana
És el primer conveni en temes de serveis socials de l’Àrea Metropolitana. El 24 de febrer,
en el marc del Consell Rector de l’Àrea Metropolitana, es va aprovar un acord de
col·laboració pel qual el CUESB prestarà alguns serveis en tots els municipis de l’Àrea
Metropolitana.
El CUESB atendrà les situacions d’urgències molt greus i emergències socials en els
municipis de l’Àrea Metropolitana que ho sol·licitin fora de l’horari dels seus serveis
municipals.
Es desplegaran annexes d’aquest conveni marc amb els diferents municipis que
s’adhereixin. Els primers municipis a adherir-se (primera fase) són: Sant Adrià del Besòs,
Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixach i Badalona.
La resta de municipis de l’Àrea Metropolitana que es vulguin adherir hauran de
subscriure’s a l’acord després de la signatura del conveni marc i com a màxim 30 dies
després.
La següent fase d’implementació entrarà en funcionament al mes de juny i la darrera al
gener de 2016, arribant a poder donar servei a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana.
La quantitat de diners que pagarà cadascun dels Ajuntaments és de 0,39€ per habitant a
l’any; cost del servei per habitant basat en l’augment que cal fer de professionals per
poder donar el servei amb garanties.
Ampliació dels criteris econòmics d’accés a la targeta rosa
Amb aquesta finalitat s’ha signat un nou conveni amb Transport i Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), pel qual s'ampliaran els criteris econòmics d'accés a la
Targeta Rosa de la següent manera:
-

Targeta Rosa Gratuïta, passaran del 7.455 €/any actuals a 8.132 €/any per a l'any
2015.
Targeta Rosa Reduïda: passaran dels 14.910 €/any actuals als 16.264 €/any per a
l'any 2015.

El càlcul s’ha fet a partir de l’acumulació dels IPC des de l’any 2010 a 2015 (des de l’any
2010 es manté l’IPREM)
Pressupost 2015: 1.997.000€ (ampliació 2015: +1.087.000€).
L’ Ajuntament de Barcelona és un dels pocs ens locals que, al marge de la targeta rosa de
l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), inverteix pressupost per ampliar aquest tipus
d’ajut al transport a persones de 60 a 64 anys, per potenciar l'accessibilitat al transport
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públic de les persones grans adequant el títol de la Targeta Rosa a les necessitats de
mobilitat tot revisant els seus criteris d'accés.
Aquesta ampliació suposa que els ciutadans de Barcelona poden accedir al programa de
la Targeta Rosa amb uns criteris més avantatjosos dels que fixa l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en l'Ordenança Metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del
transport i en conseqüència hi haurà un increment en el nombre de beneficiaris.
Inauguració d’un nou centre PAIDOS a Porta
El projecte PAIDOS té com a objectiu aconseguir que els nens i les nenes que creixen en
famílies empobrides superin aquesta situació i tinguin la capacitat per progressar en les
seves vides; pretén trencar el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa infantil i
prevenir-ne els factors de cronificació.
L’ Ajuntament de Barcelona va signar conveni amb Caritas per a la realització del Projecte
PAIDOS.
Creació d’un Fons extraordinari d’ajuts puntuals d’urgència social per a famílies
amb infants menors de 16 anys
Consisteix en100 euros mensuals, fins a un màxim de 1.200€ anuals per infant per a les
famílies que compleixin els criteris establerts per a la convocatòria d’ajuts. El pressupost
global de l’any 2015 serà de 9.200.000€

Partim dels 7.500 infants que gaudeixen de beca de menjador escolar; des dels centres
de serveis socials s’estan analitzant els casos que compleixen requisits i no estiguin dins
del supòsit de beca menjador i també per als infants de 0 a 3 anys.
Prova pilot de l’envelliment integral a la Nova Esquerra de l’Eixample i Besòs
Model d’intervenció integral entre els serveis sanitaris i els de serveis socials que cerca
assegurar la continuïtat de les intervencions intersectorials per tal de donar una resposta
integral a les necessitats de les persones ateses.
Va adreçat als majors de 64 anys, pacients crònics complexos (PCC), amb malaltia
crònica avançada (MACA) que necessiten atenció domiciliària o algun servei d’ajut a
domicili (teleassistència, ATDOM, SAD...)
L’any 2015 es signarà un conveni entre Ajuntament i Generalitat per a interconnectar el
programari de dades d’usuaris del CAPs de salut i Hospitals i els CSS d’aquests territoris
per compartir algunes dades dels expedients clínic i social que permeti una intervenció
integral i coordinada d’ambdós serveis.
Guany en eficiència i eficàcia dels serveis desplegats i de l’atenció a les persones.
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Pressupost 2015: 70.000€ (connexió sistemes informàtics)
Ampliació de l’equip de carrer de salut mental (ESMESS)
Servei conveniat entre el Consorci de Salut i Sant Joan de Déu Salut Mental que treballen
de forma integral amb els serveis d’atenció a persones sense llar.
En aquest conveni l’Ajuntament aporta del pressupost de 2015, 216.000€ per a que a
partir del mes d’abril de 2015 s'ampliï l’equip actual en 2 infermers, 2 gestors de casos
(PSI) i 2 psiquiatres.
Fan detecció i seguiment de persones amb problemes de salut mental que viuen a l’espai
públic, i detecció i seguiment de persones que pateixen problemes de salut mental que
viuen en equipaments d’atenció a persones vulnerables (municipals, i de les entitats
d’Arrels i Serveis Socials Sant Joan de Déu).

Creació de la xarxa de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
Creació de la Xarxa Barcelona de centres d’atenció precoç a la infància amb discapacitat.
Les primeres accions seran: l’inici de l’ús gratuït de les piscines municipals per a tots els
centres per a l’activitat aquàtica i l’aportació de recursos de la Fundació Nexe.
Increment de places d’acollida de llarga estada per a dones amb fills víctimes de
violència i dones víctimes de tràfic d’explotació sexual
Pressupost per acollida a dones víctimes de violència masclista i dones víctimes de tràfic
amb finalitat d’explotació sexual: 1.809.000 € (Increment del 2015: + 250.000€).

Servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles adolescents
Centre per a famílies amb fills i filles adolescents, adreçat a les famílies enteses com a les
persones que exerceixen el rol parental i als fills i filles en edat adolescent. Composat per
a 4 treballadors socials, educadors socials o pedagogs i 1 psicòleg.
Punts per a adolescents “Aquí t’escoltem”. Adreçats als nois i noies adolescents (entre 12
i 20 anys). Hi ha 3 (Sant Andreu, Nou Barris i Ciutat Vella) i estan composat per 1
psicòleg/a i 1 educador/a social.
Ampliació del programa de “deuauna” al districte de Sant Martí
Servei dirigit a joves d'entre 16 i 25 anys, que no estudien ni treballen i els ofereix
informació, assessorament i acompanyament.
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Està impulsat pel programa de Temps i Qualitat de Vida, juntament amb el Districte de
Nou Barris i Sant Martí, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials.
Nou equipament per a l’Oficina d’Afers Religiosos
El nou local permetrà més visibilitat i accessibilitat de l’oficina per a les entitats ( abans
ubicada Gran Via Carles III al districte de St. Martí i ara al carrer Comerç al districte de
Ciutat Vella)

Posada en marxa de la cooperativa de ferralla
Prova pilot a l’any 2015 amb 15 persones que rebran el sou mínim interprofessional.
Actualment es troba en 645,30 euros/mes; mínim 9.034,20 euros/any.
La proposta s’adreça a persones inscrites en el pla d’assentaments irregulars de
l’Ajuntament ja sigui persones en situació administrativa regular o a aquelles que, trobantse en situació administrativa irregular, reuneixen les condicions per acollir-se a una
regularització per arrelament social, per la qual cosa necessiten una oferta de treball que
podria proporcionar la pròpia cooperativa per a ajudar a regularitzar a les situacions de les
persones

Hem posat el focus en coses noves que no s’estaven fent abans, però la resta de serveis
es continuen duent a terme.

La Sra. Fandos obre un torn de paraules. Com no hi ha preguntes es passa al següent
punt de l’ordre del dia.

5. Diversos
Sra. Mercè Torres, vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social.
Vull destacar que tots els grups de treball del Consell estan treballant amb els seus
respectius plans de treball, que vam tenir ocasió de conèixer a la darrera Permanent, dels
quals ens donaran compte a final de curs.
Des de la incorporació de la vicepresidència associativa i el canvi del reglament intern del
Consell s’ha estat treballant també a nivell de la Comissió Permanent, tal com es va
plantejar amb la nova normativa. En una primera sessió, temes de responsabilitat social i
en una segona sessió, la darrera, abordant un dels temes que ja es va plantejar al darrer
Plenari, com hauran tingut oportunitat de llegir a l’acta enviada: com avançar en la
interrelació de l’atenció social i l’acció comunitària per a lluitar contra el creixement de les
desigualtats.
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Aquest debat produït a la darrera permanent va ser molt intens, es van obrir interrogants i
es van fer propostes. En aquest moment s’està fent la síntesi de totes les aportacions i
reflexions fetes, i serà sens dubte base per a futurs debats. I tindrem també l’oportunitat
de comentar-ho més endavant.
No voldria acabar sense tornar a posar en valor la riquesa que tenim en aquest consell i,
com deia la presidenta, la capacitat propositiva no només pel que fa a l’Ajuntament, sinó
també pel que fa a les entitats que en formem part.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
El proper 8 d’abril, al matí, tindrà lloc la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà. Serà de nou
l’oportunitat d’una trobada de totes aquelles entitats i organitzacions que vulguin assistir,
de les gairebé 600 de l’Acord ciutadà, per conèixer com s’està desplegant l’Estratègia
Compartida i les noves xarxes creades. Els hi farem arribar la informació, i estan
convidats.
El 8 d’abril a la tarda tindran lloc els actes del Dia Internacional del Poble Gitano, impulsat
pel Consell Municipal del Poble Gitano i l’Ajuntament de Barcelona, adreçats a la població
gitana i a la població en general de Barcelona, per a donar a conèixer el dia internacional,
i el seu significat. Recordar que el passat 18 de juliol de 2014 l’Ajuntament de Barcelona
va fer una Declaració institucional per al reconeixement del poble gitano i del seu genocidi
durant la Segona Guerra Mundial. Els hi farem arribar la informació, hi estan convidats.
Moltes gràcies per la feina durant aquests quatre anys, a totes les persones que formen
part del Plenari, la Permanent i els grups de treball, així com molt especialment a les
persones que han estat vicepresidentes d’aquest Consell, als regidors i regidores i també
al Sr. Àngel Miret, la Sra. Glòria Figuerola, la Sra. Àngels Canals, el Sr. Josep Villareal, a
la Sra. Emília Pallàs i tot l’equip de Participació. Gràcies a tot l’equip tècnic de
l’Ajuntament per la feina feta.

6. Torn obert de paraules
Sra. Sylvanne Dahan. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Voldria expressar una preocupació sorgida darrerament sobre el treball sexual. Al proper
Plenari del Consell proposarem, sigui quin sigui el resultat de les properes eleccions, que
hi hagi un treball profund sobre la realitat del treball sexual i el turisme sexual, perquè es
banalitza i es parla del treball sexual com un treball. Parlem de desigualtat entre homes i
dones, i en general de desigualtat social i pobresa, i la prostitució és el resultat de la
pobresa, per això haurem de tractar el tema amb més profunditat.
Proposarem que l’Agència per l´abordatge integral del treball sexual –ABITS canviï de
nom, perquè l’actual banalitza sobre que el treball sexual sigui un treball. Aquesta Agència
ha d’ajudar les dones que no volen ser prostituïdes, ajudar-les a no entrar-hi i a sortir quan
vulguin, i no mantenir-les exercint la prostitució. És una responsabilitat de tothom que
treballi en els àmbits socials, principalment la protecció dels més vulnerables.
16

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Departament de Participació Social
Consell Municipal de Benestar Social

Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
És un tema complicat, estic d’acord que toca treballar-lo encara més. Una de les primeres
accions que vam dur a terme va ser duplicar el pressupost d’aquesta Agència precisament
amb la voluntat de que hi ha alternatives de treball. El nom ja existia, i correspon a una
manera de pensar que segurament tampoc es compartia en l’anterior govern. Sé que
aquest va ser un debat entre qui pensa que la prostitució és un treball i qui pensa que és
una explotació. Hi ha qui aposta perquè la prostitució vagi desapareixent perquè va en la
línia de la violència i l’explotació, però alguns partits polítics i entitats feministes pensen
que és un treball. Aquest és un debat difícil. Aquest mandat no hem volgut canviar el nom,
sinó posar el servei per poder crear itineraris alternatius per a aquestes persones, amb la
col·laboració d’algunes de les entitats avui presents.
Estic d’acord que caldrà de cara al proper mandat fer una reflexió del propi nom, però
sobretot hem de seguir apostant, posant més recursos. Hem tingut un èxit important
d’inserció laboral de persones que es dedicaven a la prostitució, però no és senzill.
Sra. Fina Rubio, Fundació SURT
Des de SURT, tenim una experiència pràctica, estem treballant amb l’Agència i
l’Ajuntament en els programes d’inclusió laboral de les treballadores sexuals. Portem
molts anys, hem vist un esforç molt gran en els darrers, per dedicar-hi recursos a una
qüestió que realment s’ho mereix i és un problema.
Fem un treball, al marge del que es fa amb ABITS, amb programes d’inclusió laboral per
a dones que voluntàriament volen entrar en el mercat laboral i volen fer un canvi, i intentar
deixar la prostitució o el treball sexual. Realment és un treball molt complicat i difícil per a
l’estigma però s’ha d’avançar cap els drets de les dones independentment del
posicionament que tinguem i en el “nom”.
Sra. Sònia Martínez, FEDAIA
Represento a una entitat que treballa amb infants i famílies en situació de risc o
desemparament. Volia agrair els avenços realitzats en el treball amb la infància, sobretot
la que es troba en situació de risc. Cal agrair tot el que s’ha treballat, com també s’han
escoltat les demandes de les entitats, rebudes a partir de les necessitats detectades amb
la població infantil i les famílies. Realment s’ha fet un gran esforç per donar una dignitat a
les famílies i als infants, per exemple, amb la targeta solidària, i cal continuar fent-lo
perquè la problemàtica és molt greu. Cal seguir treballant també a nivell de prevenció,
perquè si no avancem amb la prevenció realment no aconseguirem donar-li la volta a
aquesta situació que estem patint, i intentar que si una altra vegada hi ha una situació de
crisi, no sigui tan greu per als més vulnerables.
Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Moltes gràcies a tots i a totes, els emplaço, sigui que sigui qui el presideixi, al segon
semestre, al proper Consell. Gràcies de nou per la feina d’aquests anys.
No hi ha més aportacions, per tant es dóna la sessió per finalitzada.
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