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CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL  
 
 
COMISSIÓ PERMANENT  
Acta de la sessió del 25 de febrer de 2016 
 
 
Sota la presidència de la Sra. Laia Ortiz, directora de l’Àrea de Drets Socials, s’inicia la sessió a 
les 16.30h al Museu Picasso. Actua com a secretària la Sra. Emilia Pallàs. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda a càrrec de la tinenta d’alcaldia 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
3. Participació en el procés de repensar el model de Serveis Socials 
4. Grup de persones sensellarisme 
5. Taula sobre l’abordatge de la venda irregular al carrer 
6. Informació sobre les eleccions a la Vicepresidència Associativa i a la Comissió 

Permanent, previstes en el Plenari del 14 de març de 2016 
7. Proposta de punts d’ordre del dia del Plenari del 14 de març  
8. Varis  

 
 
Documentació annexada:  

 Composició de la Comissió Permanent a 25 de febrer de 2016 

 Acta de la Comissió Permanent del 5 de novembre de 2015 

 Relació d’excuses i delegacions de la sessió  

 Document “Impulsem!: Un procés de reflexió i acció sobre els centres de Serveis 
Socials”  

 Proposta d’ordre del dia del Plenari del 14 de març de 2016 
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Assisteixen 

 

Vicepresidència Associativa 

 

Mercè Torres Fuentes, presidenta local de Creu Roja a Barcelona 

 

 

Membres representants de la Corporació Municipal  

Maite Fandos i Payà, representant Convergència i Unió (CIU)   

Montserrat Benedí i Altés, representant Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

 

Representants d’entitats socials. Organitzacions i fundacions  

Mercè Darnell, Càritas Diocesana de Barcelona 

Oriol Illa, Taula del Tercer Sector Social 

Teresa Crespo, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

Fina Rubio Serrano, Fundació SURT 

 

   

Representants de l’àmbit universitari i professional  

Núria Carrera Comes, Col·legi de Treball Social de Catalunya 

Rafel López Zaguirre, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya 

 
Representants de les associacions empresarials i gremials i de les centrals sindicals  
 
Juan José Casado, Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 
 
 
Experts, expertes i coordinadors i coordinadores dels Grups de Treball 
 
Begoña Roman Maestre, experta 

Núria Fuentes -Peláez, coordinadora del Grup de Treball de Famílies 

Marta Llobet Estany, coordinadora del Grup de Treball d’Acció Comunitària 

Anna Novella i Maria Truñó, coordinadores del Grup de Treball Igualtat d’Oportunitats en la Infància  

d’Oportunitats d’Igualtat en la Infància  

Mercè Pérez Salanova, coordinadora Grup de Treball  d’Envelliment 

Oriol Romaní Alfonso, coordinador Grup de Treball  Drogodependències 

 

 
Representació de l’Ajuntament 
  
Ricard Fernández Ontiveros, gerent de l’Àrea de Drets Socials 

Jordi Sánchez Masip, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

Josep Villarreal Moreno, director d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials  

 
 

Delegacions: 

Carme Andrés Añon en Josep de Barberà Grup Polític Municipal del PSC 

Marilén Barceló Verea en Ivan Bello                          Grup Polític Municipal de C’s 

Maria Rovira Torrents en Elisabeth Velo  Grup Polític Municipal de la CUP 
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Convidats: 

Albert Sales  assessor de la Tinència  

 

S’excusen: 

Laura Pérez Castaño Vicepresidenta Segona del Consell 

Ángeles Esteller Ruedas Grup Polític Municipal del PP 

Francina Alsina Canudas Federació Catalana del Voluntariat Social / FCVS 

Sonia Martínez Marfil Fed. d’Entitats d’Atenció i Educació de la Infància i l’Adolescència / FEDAIA 

Ana Menéndez  Fed. d’Ass. de Veïns i Veïnes de Barcelona / FAVB 

Felisa Pérez Anton  Federació Catalana de Drogodependències / FCD 

Joan Segarra Ferran Confederació de Cooperatives de Catalunya 

Joan Benach  Coordinador GT Salut 

 
 
 
 
 
 

1. Benvinguda a càrrec de la tinenta d’alcaldia 

Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  

Dóna la benvinguda a les persones assistents, especialment a noves coordinadores dels Grups 

de famílies i d’igualtat oportunitats en la infància. 

Al desembre el Sr. Oriol Illa va presentar l’Informe Participatiu del CMBS a la Comissió de 

Plenari de Drets Socials, en la que van participar diferents entitats de la Permanent. Tots els 

grups polítics van acceptar la proposta que fossin les entitats les que presentin les propostes. 

 
 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
No hi ha cap al·legació a l’acta de la sessió del passat 5 de novembre, per tant es dóna per 
aprovada.  
 
 

3. Participació en el procés de repensar el model de Serveis Socials 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
A l’Àrea de Drets Socials i altres grups municipals hi ha la voluntat de conèixer el diagnòstic 
després de tants anys de crisi econòmica i dificultats i com això ha pressionat els Serveis 
Socials. Cal tenir la diagnosi del model aprovat el 2009, què s’havia implementat, què mancava 
per fer, què funciona en el context actual i què cal ressituar.  
 
Aquest procés ha de ser de participació activa i s’ha d’enriquir amb el treball en xarxa, incloent 
els i les treballadores, les entitats que treballen colze amb colze amb Serveis Socials bàsics i 
especialitzats i treballadors/es d’altres àrees del govern municipal i d’altres administracions que 
hi interactuen. També és imprescindible la participació dels usuaris i els veïns i veïnes.  
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Cal veure com respondre a les expectatives en el propi procés, es repensa i s’implementa allò 
urgent. El CMBS ha fet ja diagnòstic en diverses qüestions, per tant no cal arribar al final del 
procés per anar-ho incorporant al disseny de les polítiques.  
 
 
Sr. Jordi Sánchez, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
No es tracta de tornar a un procés fundacional com el Llibre Blanc, sinó que prenem de base un 
model que al 2009 es va implementar de manera embrionària, s’ha anat desenvolupant i 
sobretot en els darrers anys ha patit l’erosió d’una situació de crisi i fallada en cadena d’altres 
sistemes de benestar, que han acabat dipositant en els Serveis Socials la responsabilitat de 
resoldre moltes situacions. Sovint els conflictes que s’han acabat focalitzant en els centres de 
Serveis Socials entre usuaris i professionals radiquen en el fet que abans han fallat sistemes de 
protecció de l’atur, pensions, renda mínima d’inserció, etc.  
 
Es planteja una revisió a fons que implica repensar alguns processos i el sistema, però no 
començar de nou, ja que vol ser breu en el temps i començar a produir resultats. Volem dotar 
l’atenció social de reptes futurs, alguns dels quals es desenvoluparan a partir de novembre o 
desembre, i altres s’aniran pensant i implementant progressivament. Es vol aprofitar el 
potencial de reflexió i proposta dels i les professionals dels centres, amb un compromís 
important amb la seva feina. També es vol escoltar i incorporar les aportacions de la ciutadania, 
les entitats, les organitzacions, i altres centres, territoris i sistemes (salut, escolar, etc.). Volem 
saber com veiem i com han de ser els Servis Socials, i també com els veu l’entorn, per saber 
com cal créixer i desenvolupar-los.  
 
Actualment s’està en una primera fase d’anàlisi de la documentació disponible i d’entrevistes, 
per tal de conèixer la situació actual i identificar reptes i propostes. Aquesta fase tindrà lloc 
entre gener i febrer. La segona fase serà més llarga i produirà un full de ruta amb compromisos 
i reptes de futur a curt, mitjà i llarg termini. 
 
En la primera fase s’està treballant amb professionals de l’Ajuntament i de l’entorn que poden 
fer aportacions sobre el model del passat i que per la seva situació tenen una perspectiva que 
es vol incorporar al debat. El CMBS és evidentment una part substancial d’aquesta anàlisi, i en 
la documentació que s’està analitzant s’inclouen conclusions d’aquesta Comissió Permanent 
sobre atenció social acció comunitària, i altres sorgides del Grup de Pobresa.  
 
Es pretén dibuixar un projecte de Serveis Socials més orientat a l’empoderament de les 
persones usuàries i capacitar-les per a revertir les seves situacions, el que implica la vessant 
més comunitària dels Serveis Socials. Però també hi ha reptes concrets a resoldre, com reduir 
el temps de llista d’espera. No és positiu reduir la reflexió a pensar que el treball comunitari és 
empoderador i l’atenció individual és assistencial. El treball individual amb les famílies, 
l’acompanyament, és essencial per mobilitzar les seves capacitats d’enfrontar determinades 
situacions, que augmenten si es redueix el tems d’espera. Cal analitzar el model en totes les 
dimensions: comunitària, grupal i individual.  
 
Pel que fa al calendari, incorporarà un document inicial, una jornada tècnica interna i una sèrie 
d’espais de treball (grups d’usuaris, taules deliberatives, etc.) en què s’incorporaran els 
professionals del nostre i d’altres sistemes, el CMBS, les persones o entitats en les xarxes 
vinculades a l’Acord Ciutadà. En resum, una pluralitat de grups i persones la visió de les quals 
és interessant per redefinir el projecte i el model.  
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Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
La proposta és que la participació del CMBS en el debat s’articuli a partir de la Permanent, 
ampliant-la a algunes persones que han col·laborat en els grups de treball, persones expertes 
del Plenari, etc., ja que ha estat aquesta pròpia Permanent la que ha generat la reflexió de la 
proposta de debatre sobre aquest tema feta per la Vicepresidenta, Sra. Mercè Torres. 
 
Els continguts de la reflexió es centrarien en el model d’atenció social bàsica. S’ha pensat en 
dues sessions de treball un cop estigui la documentació de partida, entre l’abril i el maig. La 
primera sessió seria un debat a partir de la documentació, incorporant-hi reflexions, i la segona 
una sessió de treball per tancar les aportacions de la Permanent.  
 
En la segona fase, un cop identificades línies i projectes, tindran lloc el que al projecte 
“Impulsem!” s’anomenen “tallers de projectes”. Aquests són espais de treball col·laboratiu amb 
professionals interns del sistema de centres de Serveis Socials, professionals de les entitats i 
organitzacions ciutadanes en funció dels àmbits que s’identifiquin per a treballar en aquests 
projectes. En aquesta fase, com a entitats membres del CMBS també poden participar i 
concretar projectes prioritaris per a la implementació de les millores.  
 
S’obre torn de paraules.  
 
 
 
 
Sr. Rafael López, membre de la Junta de Govern  del Col·legi d’Educadores i Educadors 
socials de Catalunya  
La reflexió no ha de ser sobre els centres de Serveis Socials, ha d’anar més enllà. No és un 
tema organitzatiu, és un tema de model. Entenc que revisem el model, tot i el títol del document, 
ja que si es tracta d’un tema organitzatiu, no és l’espai adient per a fer-ho.  
 
 
Sr. Jordi Sánchez, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials  
Efectivament es tracta de revisar el model, i alhora posar els focus en els Serveis Socials 
bàsics territorials, no els propis centres. No s’analitza el model d’atenció a persones sense llar, 
ni les relacions amb el Consorci de Serveis Socials. Els centres són l’entrada als Serveis 
Socials bàsics, i això implica tot el model, però centrant el debat per tal de no difuminar-lo.  
 
 
Sra. Mercè Darnell, representant de Cáritas Diocesana de Barcelona 
És important que sobretot a la segona fase les entitats treballin conjuntament amb els 
professionals dels Serveis Socials. A vegades sembla que les entitats de l’Acord Ciutadà, el 
CMBS, els grups de treball, etc., i els professionals treballem separats, quan en realitat 
treballem per atendre casos junts i és bàsic que ens comuniquem i fem propostes de millora 
conjunta.  
 
 
Sra. Fina Rubio, presidenta Fundació SURT  
Les entitats i els treballadors i treballadores dels Serveis Socials tenim angles de visió molt 
diferents, i serà positiu treballar plegats.  
 
D’altra banda, és important repensar també temes estructurals. Una de les necessitats que hem 
detectat és la de parlar sobre el model d’atenció de Serveis Socials perquè en termes de temps 
puguin donar resposta al ventall tan variat de necessitats des d’una visió de gènere, en relació 



 

6 
 

Àrea de Drets Socials  
Departament de Participació Social 
Consell Municipal de Benestar Social 

 

al temps de les dones, com a tema inclòs en els objectius de la Regidoria (cura de les 
persones). No sé si aquesta reflexió es pot incloure al procés de repensar el model.  
 
 
Sra. Núria Carrera, degana Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
Era molt necessari, des de la mirada dels treballadors i treballadores socials, fer aquesta 
reflexió. Cal que estigui plantejada des d’una mirada territorial, des de l’aquí i l’ara, des d’on es 
fa la intervenció, i incorporar també la veu de la ciutadania a qui acompanyem i atenem. També  
són molt importants els grups d’interès, lobbies o grups organitzats dels territoris, i per tant 
ciutadans organitzats que interactuaran en el moment de fer un diagnòstic i un pla de treball. 
Tant el plantejament com el moment per a dur-lo a terme són molt adequats.  
 
Seria bo incloure la rendició de comptes des de l’inici del procés. Cal que la ciutadania tingui 
aquest coneixement i pugui exercir cert control.  
 
 
Sra. Begoña Roman, experta 
Quan es tracta de generar prioritats (i en algun moment caldrà fer-ho), cal discutir els criteris 
que prioritzarem, perquè no sempre l’ètica i la política van de la mà, com caldria. Hi ha una 
clara consciència des de la justícia global, dels deures negatius sobre els positius, una prioritat 
d’anar contra humiliació enlloc del benestar, la qual cosa políticament seria impopular. Ara 
caldrà potser prioritzar projectes més nous o no tan populars, i caldrà estar preparats per a 
poder-ho explicar.  
 
 
Sra. Marta Llobet, coordinadora Grup de treball Acció Comunitària  
Celebro la possibilitat de revisar el model i els Serveis Socials a la ciutat. Pel que fa a les 
persones usuàries, és interessant poder-les escoltar i saber què en pensen, ja que són les que 
viuen les situacions de desafiliació, reestructuració, etc. Seria bo que no només es facin grups 
focals amb aquestes persones de manera que els professionals i les entitats tinguem la 
possibilitat de conèixer la seva opinió a través d’altres mitjans apart de documentació escrita.  
 
Més enllà de la revisió del model, és una ocasió i una oportunitat per donar un lloc a aquestes 
persones en els Serveis Socials. Seria positiu poder arribar a que les persones usuàries tinguin 
accés als seus expedients i informes. Per a això cal acostar-se a les persones, saber com viuen 
les realitats.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials 
La idea és que el procés formi part d’una manera de fer diferent. Un dels objectius és mirar-nos 
els uns als altres d’una forma més empàtica, saber què fan les entitats, la xarxa més enllà dels 
centres de Serveis Socials, com ens perceben les persones usuàries.  
 
És important pensar com casem les diverses expectatives perquè el procés no acabi sent 
frustrant. No és fàcil assumir el repte de reconèixer la situació de cert col·lapse que viuen les 
treballadores i treballadors, així com les expectatives dels veïns i veïnes de resoldre a Serveis 
Socials els seus problemes, no serà fàcil, sobretot quan tots els altres amortidors han caigut i 
només es pot recórrer als Serveis Socials. Cal mesurar les expectatives i preparar-nos per a un 
canvi d’època. El model es va dissenyar al 2009, però alguns temes es repeteixen al Llibre 
Blanc, són temes estructurals que no s’han resolt i que apareixen als primers debats sobre el 
model. Hi ha temes conjunturals que potser no ens permeten arribar als objectius i altres en els 
que haurem d’estudiar què es pot fer, quines són les expectatives i quins els objectius com a 
Serveis Socials. Necessitem recuperar la il·lusió de la intervenció.  
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4. Grup de persones sensellarisme 
 
Sr. Albert Sales, assessor de la Tinència de Drets Socials 
Traslladem al CMBS una demanda que s’emmarca en l’elaboració del Pla d’Actuació contra el 
Sensellarisme de la ciutat de Barcelona, que es treballarà fins després de l’estiu, i que pretén 
agrupar i donar coherència a totes les polítiques de lluita contra el sensellarisme. Es planteja 
com un pla de lluita i no com un pla d’atenció a les persones sense llar perquè aquesta atenció 
és un aspecte més d’una política més complexa.  
 
En aquest procés d’elaboració del Pla es treballarà en donar coherència a diversos àmbits 
polítics relativament dispersos, des de l’actuació al carrer d’equips municipals i la seva 
coordinació amb les entitats que treballen a peu de carrer als dels equipaments. No es tracta 
d’un pla d’inversions en equipaments, però cal repensar la funció dels equipaments d’atenció a 
persones sense llar. Es recollirà la feina realitzada per la Xarxa d’Atenció a Persones sense 
Llar i els informes dels darrers anys, per treballar en un enfocament diferent en com s’utilitzen 
els equipaments per als processos d’atenció.  
 
El Pla té diverses vessants:  

 Vinculació i treball conjunt i transversal entre les polítiques d’atenció social i les 
d’habitatge. Cal veure en quin punt estan les polítiques d’habitatges i les de generació 
d’un parc d’habitatge específic per a les persones que pateixen de manera més dura 
l’exclusió residencial.  

 Recerca i el coneixement: com es divulga allò que s’investiga i es sistematitza sobre 
l’exclusió residencial severa.  

 Comunicació i sensibilització ciutadana.  

 Participació i implicació de diferents actors: els vinculats als serveis municipals, donant 
veu als treballadors i treballadores dels serveis que interactuen amb situacions 
d’exclusió residencial severa, una feina que ja s’ha començat a realitzar.  

 Implicació constant i estreta de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, dintre de 
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.  

 Participació del CMBS. A través d’un grup de treball del CMBS es vol donar un espai de 
participació a persones amb trajectòria que hagin viscut la situació del sensellarisme al 
carrer, que hagin passat pels equipaments i coneguin la realitat, per tal de fer un 
acompanyament de l’elaboració del Pla. Seria relativament senzill, a través de la Xarxa i 
els serveis municipals, identificar algunes persones que a més ja col·laborin amb 
entitats o serveis, amb un discurs sobre què la realitat i la seva relació amb els serveis. 
A més d’aquesta demanda, el CMBS seguirà sent un espai per a compartir i debatre el 
Pla.  

 
 

5. Taula sobre l’abordatge de la venda irregular al carrer 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
S’ha constituït una taula sobre la venda irregular al carrer. L’objectiu era comptar amb actors 
diversos, però on no hi ha participat tot el conjunt d’actors interpel·lats o emplaçats a prendre 
mesures (representats dels venedors ambulants, Consell d’Immigració, entitats vinculades a 
drets humans, Síndica de Greuges, Consell Econòmic i Social, comerciants i sindicats, grups 
municipals). En la darrera reunió es va proposar que hi participés una persona representant del 
CMBS, sobretot per fer seguiment de les mesures d’inclusió.  
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Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
La Vicepresidència Associativa és la representació del CMBS, però potser és més adient que 
sigui alguna de les entitats més vinculades amb la realitat i problemàtica de persones que fan la 
venda irregular al carrer i amb més proximitat, coneixement, estratègies d’actuació d’inserció, 
etc. En qualsevol cas es comptarà amb el suport de la Secretaria i si cal es generaran els 
espais per a compartir reflexions.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, presidenta Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS  
En quin moment està aquesta taula?  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Fins ara hi ha hagut dues trobades, però el fet que no hi siguin tots els actors té limitacions. 
S’ha presentat una mesura de govern sobre possibles mesures d’itineraris d’inclusió per a les 
persones que fan venda irregular al carrer i s’ha creat una taula de seguiment amb mediació de 
l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) per conèixer els perfils i fer el trasllat de 
casos a plans d’ocupació i formació. En la propera trobada es tractarà el projecte cooperatiu 
que s’ha analitzat i que genera sinergies amb Serveis Socials, amb serveis que poden oferir les 
persones que estiguin a la cooperativa a altres venedors ambulants en situació d’irregularitat i 
la possibilitat de regularitzar la seva activitat amb altre tipus de productes.  
 
Una part d’aquest fenomen és global i va més enllà de l’espai públic i la competència municipal, 
i així s’ha traslladat a altres administracions (cossos policials, port - per corresponsabilitat en 
control de mercaderies, etc.). El propi Síndic de Greuges de Catalunya ha convocat una taula 
per conèixer el que s’està duent a terme i les possibles solucions, on també hi participava la 
Generalitat, altres ajuntaments i entitats. L’Ajuntament de Barcelona va lliurar un informe i la 
pròpia mesura de govern. Es va mantenir una trobada bilateral, ja que Barcelona, per intensitat 
d’activitat, té més experiència i coneixement de com abordar aquesta qüestió.  
 
Actualment s’està en fase de buscar més coresponsabilitat. Com amb altres col·lectius, la 
situació d’irregularitat estabilitzada en el temps suposa una dificultat seriosa per als itineraris 
d’inserció habituals. També cal complicitat per fer la regularització via acompanyaments, i així 
s’ha traslladat al Sr. Oriol Amorós, Secretari de la Generalitat, i al Ministeri. També existeix una 
demanada per part del sindicat, que no és tolerable ni sostenible, de poder vendre legítimament.  
 
 
Sr. Rafael López, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya  
Orgànicament hauria de ser la Vicepresidència Associativa qui representés el CMBS en 
aquesta taula, però ECAS i la Taula del Tercer Sector agrupen un volum d’entitats entre els 
quals hi ha especialistes en aquest tema.  
 
 
Sra. Teresa Crespo, presidenta Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS  
Plantejarem la demanda a la propera Junta. Hi ha moltes entitats del territori que treballen al 
carrer i és probable que alguna vulgui assumir aquest paper.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Des de Barcelona Activa, amb creativitat, també es poden fer plans d’ocupació. També s’estan 
mantenint converses amb el Consell Econòmic i Social, Mercabarna, PIMEC, etc. Tant la Taula 
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com ECAS poden fer aquest paper de contribuir a cercar solucions a un tema complex i 
recorrent.  
 
 
Sra. Mercè Darnell, representant de Cáritas Diocesana de Barcelona 
Si volem tenir èxit amb aquest tema i amb qualsevol altre que tingui a veure amb persones 
immigrades en situació administrativa irregular cal parlar amb la Subdelegació del Govern, 
perquè no s’estan donant cites i és molt difícil regularitzar ningú. En aquests moments a 
Barcelona és impossible aconseguir una atenció correcta, ni adient, ni al dia, amb Subdelegació 
de Govern. I si això no es soluciona, el fracàs serà segur.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Hem parlat amb la Generalitat per fer front comú en aquest sentit i abordar el problema per a tot 
el col·lectiu. Succeeix el mateix quan parlem de sensellarisme, on moltes de les persones 
ateses no tenen alternativa en altres espais.  
 
 

6. Informació sobre les eleccions a la Vicepresidència Associativa i a la Comissió 
Permanent, previstes en el Plenari del 14 de març de 2016  

7. Proposta de punts d’ordre del dia del Plenari del 14 de març  
 

 
Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social  
Segons el procés establert, el proper dilluns 29 de febrer finalitza el termini per a la presentació 
de candidatures a la Vicepresidència associativa del CMBS. Un dels elements més significatius 
de la modificació del CMBS va ser la creació d’una Vicepresidència associativa. Animo les 
entitats a presentar les seves candidatures per assumir aquesta responsabilitat i representació 
del CMBS en diferents àmbits de l’activitat i la política a la ciutat. El 7 de març els farem arribar 
informació de les candidatures presentades, i el 14 de març en el Plenari es farà la votació 
corresponent.  
 
També es renova la Comissió Permanent. En aquest cas, no es presenten candidatures, sinó al 
revés: si alguna entitat no vol participar ho ha de comunicar. No hem rebut cap comunicació en 
aquest sentit, per tant s’entén que totes les associacions del Plenari volen formar-hi part, i que 
la resta de grups (col·legis, persones expertes, i altres categories) també farà el seu procés.  
 
 

8. Varis  
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials 
Vull aprofitar la presència de la Regidora d’ERC per comunicar que demà al Ple es tractarà la 
renda infantil, per un prec d’aquest grup municipal. Com saben, durant 2015 es va posar en 
marxa un ajut de 100€ mensuals a partir d’una renda per als infants de 0 a 16 anys, un tema 
que havia sorgit al CMBS i treballat pel Grup d’Infància. En iniciar el nou mandat es va detectar 
que alguns infants hi havien quedat fora i es va afegir la despesa quan es va fer la modificació 
pressupostària. 
 
Actualment s’està buscant la forma de donar continuïtat a l’ajut, amb més criteris d’objectivitat. 
Encara no es pot anomenar pròpiament “renda infantil” perquè és un ajut vinculat a la renda i 
amb condicions d’excepcionalitat, ja que tots els ajuts econòmics de l’Ajuntament han de tenir 
aquest tret d’excepcionalitat o emergència. La idea es poder convertir-lo en una renda, però de 
forma que no sigui quelcom precipitat des dels propis Serveis Socials. Cal anar objectivant més, 
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i apropar-nos a un ajut vinculat a una renda concreta. Per tant, aquest any esperem millorar 
respecte l’any passat. Creiem que seria bo que s’organitzi un grup de treball per pensar com 
articular una renda infantil a la ciutat donat el nivell competencial i la voluntat dels grups 
municipals. El Grup d’Infància, que ja ha treballat la qüestió, podria tenir un paper protagonista, 
i s’hi podrien afegir els grups municipals i altres entitats o persones que es consideri adient que 
hi participin.  
 
 
Sra. Maite Fandos, representant Convergència i Unió  
Voldria posar en valor el fet d’aquest ajut a la infància, ja que mai havia hagut una renda o ajut 
d’aquest tipus a la ciutat de Barcelona. Va ser un pacte de pressupost de CIU amb el grup 
socialista.  
 
Va caldre implementar quelcom nou que no era fàcil. El fet que s’optés per l’ajut extraordinari 
era per no comptar-lo com a renda, ja que si es feia així, a les famílies se’ls restava aquest 
import d’altres rendes mínimes o ajuts que rebessin. El debat amb la Generalitat va ser 
important al respecte. Pel que fa als criteris, es van fer servir els mateixos que amb les famílies 
amb les que s’havia treballat per beques de menjador, ajuts d’estiu, etc. Es va posar amb 
marxa amb caràcter retroactiu i va suposar un avanç important que cap altra ciutat havia fet.  
 
Evidentment, tot és millorable, però gràcies a aquest pacte es va arribar a quelcom semblant a 
una renda infantil (perquè no es podia implementar d’una altra manera). El primer any 
d’experiència servirà per analitzar i millorar i entenc que el prec d’ERC és molt adient però cal 
posar en valor el camí recorregut fins ara.  
 
 
Sra. Montserrat Benedí, representant Esquerra Republicana de Catalunya  
La intenció del prec és reunir entitats, col·lectius i administracions, per tal d’entre tots i totes 
adquirir un compromís consensuat perquè la ciutat de Barcelona tingui una renda garantida per 
a infància. Ens agradaria que aquesta taula es convoqui en tres mesos i aconseguir 
implementar la renda (amb aquest o altre nom) el 2017. S’ha fet molta feina al respecte, que 
compta amb el nostre reconeixement, i cal seguir treballant per aconseguir créixer en aquest 
sentit.  
 
Sra. Maria Truñó, representant Grup de treball Igualtat d’oportunitats en la infància  
Caldria valorar la participació, en aquest grup sobre la renda infantil, de treballadores socials i 
educadors socials. Al Grup d’Infància tenim aquest tema a l’agenda i podem donar una visió 
conceptual, justificar-ne la necessitat i analitzar què ha fallat en els sistemes de protecció 
superior perquè l’Ajuntament hagi de reaccionar. Podem facilitar aquest marc, però el repte 
està en la implementació. Per tant, caldria valorar la possibilitat d’escoltar les persones i 
famílies que estan rebent aquest ajut. No perdem aquesta metodologia de treball d’obrir més el 
focus, també amb aquest grup.  
 
 
Sra. Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de Drets Socials  
Si finalment aconseguim aquesta renda infantil, a part de l’esforç pressupostari i de l’acord, és 
per que es tracta d’una petició de moltes entitats d’infància. La Generalitat és qui té 
competències per implementar aquest tipus de renda, per tant des de l’Ajuntament es faria de 
forma subsidiària. Val la pena recuperar el coneixement previ i incorporar també Serveis 
Socials perquè tenen la perspectiva del balanç del primer any i de com millorar.  
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Sra. Emília Pallàs, secretària del Consell Municipal de Benestar Social 
Els recordo que el 29 de febrer es lliuren els premis del CMBS al Saló de Cent a les 19h, i que 
a la carpeta tenen la proposta d’ordre del dia del Plenari del dia 14 de març.  
 
 
No hi ha més intervencions, es dóna per finalitzada la sessió. 


