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FALTA LA DOCUMENTACIÓ ENVIADA
Ordre del dia
Retorn del Dictamen del grup de treball del Consell de Ciutat Desigualtats i
Vulnerabilitats de 2019 per part de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona
Precs i Preguntes

Principals idees
Inicia la sessió la Comissionada d’Acció Social Sonia Fuertes. S’excusa perquè no es pot
quedar a la reunió i fer la presentació del retorn al Dictamen del grup de treball Desigualtats i
Vulnerabilitats. Agraeix al Lluis Torrens, Director d’Innovació Social, la seva bona disposició per
a rellevar-la. Tanmateix, s’ofereix a assistir a properes sessions de temàtica relacionada si es
considera interessant.
L’elaboració d’aquest retorn s’ha treballat en col·laboració amb l’oficina tècnica de l’Acord
Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. Es presenten dos documents. El primer dóna resposta
a les demandes i recomanacions del dictamen de 2019. El segon explica la resposta que s’ha
donat des de l’Institut Municipal de Serveis Socials a l’emergència social causada per la
pandèmia.
El document del dictamen inclou una sèrie de preocupacions per les desigualtats que també
s’han tractat des de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, centrant-se en com avançar
contra l’increment de les desigualtats socials. Creiem que són esforços coincidents que
permeten considerar l’acció social a escala de la ciutat des de l’Ajuntament junt amb aquestes
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700 entitats que actuen a la ciutat en un model de cogovernança. Barcelona és un exemple de
ciutat europea on l’Ajuntament articula la seva acció amb les entitats de la ciutat.
Aquestes accions han permès que l’evolució de la situació social i les desigualtats a Barcelona
hagi evolucionat relativament millor que en l’àrea metropolitana, Catalunya i Espanya. La
resposta de Barcelona a les desigualtats ha estat contundent, però no ha pogut resistir el
context dels mercats internacionals, la feblesa de les polítiques nacionals o la capacitat
d’impulsar retallades des dels organismes multilaterals en el període de deu anys que ha passat
des que va esclatar la crisi financera.
Evolució de la situació social de la ciutat en relació amb el Dictamen
En la següent presentació es pot observar, amb relació a les recomanacions incloses en el
dictamen, la comparació dels resultats de l’any 2016-2017 amb els obtinguts 2019 i 2020, tenint
en compte que encara no tenim les dades de després de la pandèmia.
1. Reduir les desigualtats en la distribució de la renda. Podem dir que hi ha un cert
retrocés en el conjunt d’indicadors relacionats amb la distribució de la renda i pobresa
econòmica i laboral. Els principals resultats que constatem és que hi ha hagut una sèrie
d’indicadors que han empitjorat, en concret els relacionats amb segregació i etiquetatge
social, la distància entre la més alta i més baixa renda familiar disponible. La distància
pel que fa a la riquesa neta entre els més pobres i els més rics gairebé s’ha doblat.
L’únic que millora és l’índex de desigualat de la renda tot i que no estem encara en els
nivells d’abans de la crisi.
2. Accés a l’habitatge. Per contra, s’ha produït una certa estabilització en l’accés a
l’habitatge. Els increments que hi havia hagut dels preus de l’habitatge s’han aturat i
evitat l’empitjorament, però durant el confinament aquests problemes han tornat a
aflorar, sobretot en aquella població que viu de manera més precària per exemple
llogant habitacions. L’esforç econòmic dedicat a l’habitatge està relacionat amb dos
indicadors: els preus de l’habitatge i els diners dels quals disposa la família. No hi ha
hagut una bona progressió dels sous, com la gent jove que s’incorpora al mercat. Es
continua incrementant el nombre de persones sense llar, hi ha més gent atesa que fa
uns anys i és un problema que continua creixent.
3. Augmentar les oportunitats d’ocupació. S’ha aconseguit certa reducció de la bretxa
salarial. La taxa d’atur havia baixat, però a causa de la Covid-19 ha tornat a pujar. Per
contra, hi ha indicadors que continuen donant senyals negatives, com el nombre de
treballadors pobres, aturats llarga durada i la taxa de cobertura de l’atur. Aquestes dades
mostren que no acaba de funcionar el sistema de reinserció i protecció. La temporalitat
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4.

5.

6.

7.

continua sent important i relacionat amb això, el % de població que viu en llars amb
intensitat de treball baixa ha pujat.
Incrementar l’equitat educativa. Pel que fa a les oportunitats educatives, la tendència
és més positiva. Va haver-hi un moment molt desfavorable l’any 2007-2008, on hi havia
una taxa d’abandonament escolar del 42%, ara estem en un 18%. Altres indicadors
també han millorat, com la població amb estudis superiors o la taxa d’èxit a 4t d’ESO.
Enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries. Aquí observem
una tendència negativa. S’ha reduït el nombre de persones que formen part
d’associacions i ha pujat el número de gent gran que viu sola. L’Ajuntament està
impulsant una estratègia dirigida a la solitud no volguda, que no només afecta la gent
gran sinó també a persones de mitjana edat i joves. És una de les grans preocupacions
en l’àmbit municipal, i s’hi està treballant.
Eliminar l’estigmatització i la segregació social. Observem un cert empitjorament en
civisme i convivència. Per exemple puja el nombre de persones que pensen que els
immigrants treuen els recursos dels serveis públics. Però augmenta també el
percentatge de persones que valoren positivament la riquesa de costums i tradicions de
la ciutat.
Disminuir les desigualtats territorials. Si comparem els districtes i els barris entre ells
veiem que en la majoria dels indicadors hi ha hagut una reducció. Els barris o districtes
amb pitjor situació, han millorat més o empitjorat menys que els barris que estaven en
millor situació. Podem dir que en general hi ha una millora pel que fa a les diferències
territorials.

Projectes i accions desplegades per reduir les desigualtats a Barcelona amb relació al
dictamen

•
•

Tarificació social per accedir als allotjaments de llarga durada intentant que el cos del
lloguer no superi un llindar determinat en funció dels ingressos.
Revisió de les bonificacions de l’IBI per a llars nombroses i monoparentals en funció de
la renda. Se les ha inclòs perquè la taxa en pobresa en aquestes llars és més elevada.
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•
•
•
•

Estudi de la tarificació social per al SAD i la teleassistència.
Nova taxa de residus en funció del consum d’aigua.
T-usual a 9.95 euros per a persones aturades o en recerca d’ocupació.
Estudi sobre l’equitat dels lloguers socials, especialment els habitatges adaptats per a
gent gran.

Per tercer any consecutiu, Barcelona ha estat reconeguda com la primera gran ciutat de l’Estat
en despesa social per l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials per atendre a les
necessitats socials de la ciutat.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Primera licitació de lloguer per a entitats privades. Els lloguers seran assequibles o
socials, el preu d’oferta ha d’estar per sota dels preus de lloguer fixats per l’Institut
Municipal de l’Habitatge.
Actuació de la Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatges Promocions de
l’IMHAB, Incasol (+11.000 persones).
L’Ajuntament de Barcelona ha adquirit 198 habitatges, 638 des del 2015.
L’IMHAB ha obtingut la cessió de 18 habitatges en usdefruit, 181 des de 2015. Al
tancament del 2019 gestionava un parc de 9.646 habitatges (24.000 persones, un
augment del 26.4%).
Augment del nombre d’habitatges administrats per la Borsa de lloguer assequible
Licitacions per a cohabitatge.
Construcció dels primers allotjaments de proximitat provisional.
Ajuts al pagament de l’habitatge (+ 53.000 persones).
La Unitat Antidesnonaments ha atès 4.355 unitats de convivència.
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•
•
•
•

•
•
•

Línia d’ajuts a la contractació amb subvencions per a contractes de durada mínima
de 6 mesos.
Potenciació d’Accions formatives de noves feines digitals (IT Academy) copiant
models que s’estan fent en altres ciutats i que tenen un grau d’ocupabilitat elevat.
Pla de Xoc d’Ocupació Juvenil.
Seguiment de la política de contractació de persones en situació d’atur i amb especials
dificultats per part de l’administració pública per desenvolupar projectes, com el
programa Làbora.
Celebració d’una fira al setembre destinada a reactivar les oportunitats de treball de
manera més virtual.
Projectes per donar suport i reactivar l’economia de proximitat.
Presentació de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària per a Barcelona 2030.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pla d’adolescència i joventut 2017-2021.
Incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals.
Assegurar l’accés universal amb equitat a activitats de lleure, culturals, esportives i
de joc. Moltes accions s’han fet a través del Pla de Barris.
Fomentar la igualtat i la no discriminació i vetllar per les oportunitats en l’educació de
la infància i l’adolescència.

Estratègia desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa.
Impuls dels Plans de Desenvolupament Econòmic de districte (PDE).
Punts de referència dels drets laborals.
Punts d’atenció a l’activitat econòmica de districte.
Subvencions “Impulsem el que fas”.
Suport als serveis de proximitat: Comerç a punt, “Li toca al barri”.
Creació de Recursos i projectes singulars als districtes, com la Nau Vila Besòs o la Clota
Cotreball.

Accions impulsades dirigides a infants i famílies en risc d’exclusió social
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•

L’any 2020 el fons d’infància 0-16 va ser ampliat amb un fons d’emergència Covid-19
que es va atorgar als beneficiaris del fons i del projecte B-Mincome i a altres llars amb
pobresa sobrevinguda (famílies o individus que havien sol·licitat una ajuda d’emergència
el primer semestre de 2020 de més de 150€).
• La convocatòria té previst repetir-se per a l’any 2021.
Accions impulsades dirigides a la reducció de la pobresa energètica
• Primer Ajuntament en aprovar una instrucció que desenvolupa la Llei 24/2015.
• Punts d’Assessorament Energètic: servei des de 2017 amb 11 oficines.
• Promoció de la garantia dels drets energètics i la millora de l’eficiència energètica
(+80.000 persones ateses des de 2017).
• Foment de l’ocupació i millorar de l’ocupabilitat.
• Servei de promoció de l’acció comunitària (472 accions comunitàries).
Accions impulsades dirigides a la reducció discriminació
• Polítiques de lluita contra les discriminacions i els delictes i discursos d’odi i visualització.
• Adopció d’un protocol de ciutat davant les agressions i situacions de discriminació
lgtbi-fòbiques.
• Aposta per les polítiques de prevenció de les vulneracions de drets humans amb el
Centre de Recursos en Drets Humans.
• Consell Municipal d’Immigració i el seu lema “Per una Barcelona antirracista” amb 3
campanyes a les xarxes socials.

Principal Impacte del Confinament
•
•
•
•

Extensió generalitzada de la pobresa.
Increment ampliat intensiu i permanent de les desigualtats socials.
La importància dels recursos d’acció social i salut per prevenir i gestionar les crisis
Aïllament i soledat de les persones.
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•
•
•
•

Augment generalitzat de les TICS i escletxa digital.
Difusió de la cultura de l’altre com a perill.
Importància de l’acció de la iniciativa i compromís social de la ciutadania.
La ciutat real és la ciutat metropolitana

Torn obert d’intervencions
Joan Martínez. Indica que troba a faltar les accions que s’han fet dirigides a la gent gran, no
veu reflectida la situació d’edatisme ni l’escletxa digital que han patit. També mostra
preocupació per allò que s’haurà de fer després de tancar la pandèmia i tornar a fer coses.
Resposta. És cert que mancaria posar algunes accions específiques que s’han fet per les
persones grans. Per exemple: respecte a l’escletxa digital, s’havia proporcionat tauletes a
aquelles persones que estaven dins de la xarxa vincles, i també a les residències de gent gran.
En referència a la soledat, s’ha posat a disposició de la ciutadania telèfons d’atenció als que
s’havien quedat a l’atur que patissin problemes psicològics, i s’ha incrementat el servei del
telèfon de l’esperança. Des del servei de teleassistència es va trucar a tothom per preguntar
com estava. Hi ha una nova campanya on es truca a les persones grans que no estan en
teleassistència entre 72 i 85 anys per saber com estan. L’Ajuntament està mostrant preocupació
per la soledat en general, que si es combina amb l’escletxa digital, es complica.
Milagros Casas. Demana conèixer quin és el període que s’ha fet servir per elaborar les
estadístiques, així com tenir accés a la presentació i documentació relacionada amb aquesta.
Resposta. Es proporcionarà la documentació i informes on està indicada aquesta informació a
tots als assistents i membres dels grups de treball.
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Maria del Carmen Penella. Agraeix la presentació de l’informe. Comparteix la reflexió que hi
ha una extensió generalitzada de la pobresa. Podem parlar de pobresa social, aquells que
reben aliments des dels serveis assistencials, i també de pobresa biològica d’aquells que no
tenen menjar ni llar. Tenint en compte que des de l’Ajuntament ja s’està treballant en aquesta
problemàtica, crec que s’ha de pensar en com solucionar el problema de l’alimentació i de la
pobresa d’una manera que es doni elements a les persones que els permetin subsistir per si
mateixos. S’ha de tractar des de la base, formant a les persones, que aprenguin un ofici i donar
una ajuda econòmica que els ajudi a engegar un negoci. Per exemple, si es destinessin 10
milions d’euros mensuals a ajudar mitjançant un subsidi a aquells que estan en la pobresa
perquè puguin invertir-los en un negoci, com pot ser cultiu de proximitat o un taller propi per
canviar a un estat més digne. Es faria necessari que algú controli que aquests diners vagin
dirigits al seu destí. Si es retallen impostos, s’estan traient recursos a l’Ajuntament, no és una
bona opció. El que s’ha de fer és un pla d’ajuda i formació que permeti sortir de l’estat de
pobresa extrema.
Àngels Guiteras. Vol agrair a l’Ajuntament de Barcelona i al Lluís Torrens el retorn d’aquest
dictamen i el felicita per l’informe. Aquest dictamen és de 2019, i tot i que ha passat temps
abans d’obtenir el retorn, valora molt positivament que finalment s’hagi donat i presentat els
indicadors i el seu impacte. S’ha de continuar treballant en aquesta línia, de fet el grup de
Desigualtats i Vulnerabilitats continua aquest any centrant-se en l’emergència alimentària.
En el moment en què es van plantejar les recomanacions d'aquest dictamen, ja hi havia una
situació de crisi social i econòmica, la del 2008. L'escenari ha canviat i en aquest moment estem
en una crisi social i econòmica deguda a la pandèmia. S'ha de començar a pensar en un
escenari postpandèmia, tot i que encara no podem saber les conseqüències del que està
passant. Relacionat amb això, a la reunió de la Comissió Permanent del dia anterior, es va fer
valdre aquest retorn, i va sorgir una proposta. Es va fer la proposta de fer un debat d'una o dues
sessions centrat en com ens imaginem la Barcelona en aquest nou escenari postpandèmic, i
dedicat a fer una reflexió, junt amb els diferents agents de la ciutat. Des del seu punt de vista,
és important reforçar la cooperació publicoprivada, des del Consell de Ciutat ja s'han fet 2
dictàmens sobre aquesta temàtica. És necessari reforçar i revisar alguns aspectes de la
contractació, així com reforçar l'articulació amb l'economia social i amb el tercer sector, sobretot
en aquells aspectes relacionats amb l'atenció a les persones, així com la necessitat de fer-ne
un seguiment pressupostari, cal inversió. S'ha d'avançar molt en l'àmbit de la pobresa
energètica, un dels eixos de l'Acord Ciutadà. Aquesta està relacionada amb l'àmbit sociolaboral.
S'ha de seguir en aquesta línia, la solució per aquesta situació vindrà donada gràcies a més
inversió social i sanitària, s'ha d'afavorir la col·laboració publicoprivada.
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Balanç Activitat Serveis Socials durant la Pandèmia Covid-19

Aquest punt està dedicat al retiment de comptes. El document presentat és un informe que
inclou el que ha passat al 2020 des que ha començat l’estat d’alarma. És una fusió de diversos
documents que ha fet l’Institut Municipal de Serveis Socials. Els punts inclosos són els
següents:
1. Fase 1: Inici de l’estat d’alarma
2. Fase 2: Primer mes i mig d’actuacions (març-abril)
3. Fase 3: Desescalada
4. Fase 4: Nova normalitat i Balanç dels 4 mesos (març-juny)
5. Fase 5: Balanç dels 8 mesos i noves accions (març-octubre)
El document complet, així com la resta de documentació referent al retorn del dictamen es pot
trobar en aquest enllaç.
Torn obert d’intervencions
Enrique Delgado. Agraeix les dades que s’han donat durant la presentació. Explica com des
de la seva associació, ja han pres algunes accions per pal·liar la situació actual d’emergència
alimentària i la incapacitat amb la qual es troben moltes persones per a fer front al pagament
dels lloguers. Però aquestes accions no són suficients, donat que la situació que s’està vivint
és molt greu i afecta les persones tant de manera directa com indirecta a través de la seva salut
mental. No es coneix encara com serà la situació de la ciutat postpandèmia, i tampoc com
podrem ajudar a les persones en situació més vulnerable, i aquesta incertesa provoca por.
Demana que fem arribar els informes per fer-los extensius a les associacions.
Resposta. Comparteix la reflexió que quan acabi la crisi sanitària, sectors com el turisme o el
comerç encara no s'hauran recuperat. Serà necessari plantejar-se un canvi del model productiu
i generar una nova tipologia de llocs de treball. Hi havia molta gent que vivia del turisme en
situació irregular, i hem de tenir en compte que a Barcelona hi ha més de 100.000 persones
adultes empadronades amb passaport, pel que no tenen permís de treball, als que hem de
sumar els que tenen NIE i no sabem si tenen permís de treball. D'aquesta irregularitat hi ha una
part que no és competència de l'Ajuntament, però a la ciutat se'n pateixen les conseqüències.
També tenir en compte el baix nivell d'èxit de l'ingrés mínim vital. S'esperava que el rebessin
850.000 llars a Espanya i ho estan rebent menys d'un 20%. S'espera que aquest % millori a
mesura que es resolguin alguns aspectes tècnics.
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Felisa Pérez. Dóna les gràcies per l’exhaustiva explicació i l’esforç en resumir la informació.
Considera que ens hem de plantejar com enfrontarem l’etapa després de la pandèmia. La taxa
d’atur pujarà i les famílies actualment ja estan al límit, serà necessari entusiasme i ganes per a
millorar la situació. Pregunta com l’Ajuntament preveu l’aplicació dels fons europeus.
Resposta. Els fons europeus els gestiona la Generalitat o l'Estat. Pel que fa a temes socials,
es posa èmfasi en reforçar les residències de la gent gran. Un dels grans
nínxols d'ocupació és passar gent que és el del sector sanitari i cures, falten molts llocs de
treball. No sap si això es pagarà amb fons europeus, segurament vindrà més d'un canvi polític.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, han presentat projectes de transició digital, rehabilitació
d'habitatge i grans equipaments de referència. La prioritat de la Unió Europea és crear llocs de
treball a partir de la transició digital, la sostenibilitat i la industrialització. Hi ha una línia molt
interessant que és la desinstitucionalització amb l'objectiu que la gent gran no estigui en
residències sinó a casa seva, i el projecte de les superilles socials.
Com a última intervenció, Javier Garcia dóna les gràcies per la presentació que ha considerat
molt interessant i considera que s’haurà de continuar treballant al voltant de les necessitats de
les persones més vulnerables, en concret fen referència a aquests 100.000 immigrants que
estan vivint una realitat molt dura.
Per tancar la sessió, es recorda que el grup de treball “Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència
Alimentària” té pendent convocar una reunió per parlar sobre l’alimentació. Per aquesta reunió,
que probablement se celebrarà a mitjans de febrer, es convidarà al Comissionat Álvaro Porro
per a aprofundir en l’estratègia alimentària de la ciutat i l’emergència alimentària.

Acords
Enviar la documentació i informes presentats durant la sessió a tot/es els/les
assistents i membres dels grups de treball “Desigualtats i Vulnerabilitats” i
“Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària”.
Convocar la pròxima reunió del grup de treball “Desigualtats i Vulnerabilitats:
Emergència Alimentària” convidant al Comissionat Álvaro Porro per aprofundir en
l’estratègia alimentària de la ciutat i l’emergència alimentària.
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