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PLA DE XOC D’EMERGÈNCIA SOCIAL  2016 
Vilanova i la Geltrú        Juliol 2016 

 

 

 
 
Mesures eix social Pla de Xoc 2016 

 
 

 
Accions 

 

Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

Mesures econòmiques directes 
 

1. Ajuts econòmics per primera necessitat  
 

2. Ajuts pobresa energètica 
 

3. Auditories energètiques 

Serveis Socials  Sí 
 

 
1. Ajuts primera necessitat : 111.000 euros. 
 

2. Ajuts pobresa energètica (subministraments): 
14.390 euros. S’estan elaborant certificats de 
vulnerabilitat per les companyies subministradores 
per evitar talls en el subministrament energètic. 
Partida: 110.000€ 

 

3. S’han realitzat 24 auditories energètiques: 20 
pilotatge Diputació. A ressaltar que un 80% de llars 
poden accedir al bo social i no ho sabien. Impacte 
econòmic i millora notable en el confort de la llar.  

 

 

Eix social: 
Objectiu principal: Contribuir a garantir els drets socials bàsics a les persones/famílies amb menys recursos. 
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Mesures de suport a la vulnerabilitat alimentària infantil  
 

1. Menjadors escolars  
 

2. Ajuts menjador casal d’estiu 
 

3. Campanya d’estiu 
 

Serveis Socials  Sí 

 

1. Conveni amb Càritas per la gestió del suport als 
menjadors escolars i de casals d’estiu: 50.000 
euros. Des de SS s’han cobert 92 infants que no 
tenien el % valorat.  

 

2. Suport econòmic per cobrir el menjador del Casal 
d’estiu (a concretar número de casos atesos). 

 

3. Enguany la campanya d’estiu es gestiona des de 
l’Economat, s’estan fent entregues específiques 
per donar cobertura alimentària als menors de 18 
anys derivats al servei; atenció de 834 menors en 
el si de la campanya. Partida: 30.000€ Ajuntament, 
18.000€ Consell Comarcal del Garraf. 

 

Mesures de suport a la vulnerabilitat alimentària per tal de contribuir a 
l’alimentació de les famílies (Economat social) Serveis Socials  Sí 

 

Casos atesos a 30-06-2016: 843 famílies – 2.455 
persones. Partida: 175.000€. 
 

Mesures per donar suport a l’assistència dels nens i nenes als casals 
d’estiu i colònies Serveis Socials  Sí 

 

Beques estiu:  sol·licituds 242/ atorgades 213. Import 
beques:25.700 euros/12.762 per monitoratge de 
suport. Total: 38.462 euros. 
 

Centre obert  Sí 
 

Atenció curs 15/16 : 180 menors  
 

Creació d’un servei de reciclatge de roba de segona mà Serveis Socials  Sí 

 

Inauguració del rober ubicat al Centre Cívic Geltrú i 
gestionat per l’Associació Alè el 18 d’abril de 2016. 
S’han atès 48 persones adultes i 54 menors.  (8 peces 
de roba adults i 10 peces menor en cada derivació). 
 

 
 
 
 
Mesures orientades a la promoció de l’autonomia de les persones 
grans i/o en situació de dependència: 
 

1. Menjador social 
 

2. Cobertura servei de teleassistència 
 

3. Treball grup de cuidadors 
 

 
 
 
 
Serveis Socials 

Sí 

 

1. S’està treballant en el projecte de menjador social 
per canviar-ne la ubicació. Previsió obertura: final 
201 o principi 2017. 

 

2. Cobertura de la demanda, no hi ha llista d’espera. 
Es demanaran més aparells a la Diputació perquè 
hem arribat al topall establert i es vol evitar generar 
llista d’espera. 

 

3. Previsió de fer dos grups de cuidadors dirigits a 
familiars de persones amb dependència majors de 
65 anys (setembre/octubre). Un es farà al CAPI 
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4. Transport adaptat 
 

5. Servei d’atenció al domicili 

conjuntament Serveis Socials i Salut, i l’altre es 
farà a la Plataforma. En total s’atendran entre 35 i 
40 persones cuidadores. 

 
4. S’està treballant en el Pla d’implementació del 

transport adaptat . 
 
5. Servei d’atenció a domicili: a maig de 2016; SAD 

11.977 hores 211 usuaris atesos // neteja 2.360 
hores /75 usuaris atesos. 

 

Mesures orientades a la prevenció i protecció dels maltractaments en 
la gent gran Serveis Socials  Sí 

 

S’ha creat un grup de treball amb agents de salut i de 
serveis socials en el marc del model col·laboratiu, i 
està treballant en el protocol. 
 

Articular el protocol d’onada de calor Serveis Socials  Sí 

 

S’ha articulat el protocol i estem en disposició d’aplicar 
el dispositiu en cas de temperatures molt altes. 
Paral·lelament s’estan aplicant mesures preventives   
donant recomanacions i consells a les persones grans 
en risc. 
 

Mesures orientades a l’atenció a les persones sense sostre Serveis Socials  Sí 

 

Adequació d’un allotjament provisional per a persones 
sense sostre en cas de temperatures baixes que no 
s’ha hagutde posar en marxa. 
 

Donar major suport econòmic a les entitats que treballen en l’atenció i 
defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos Serveis Socials  Sí 

 

Atorgades subvencions a 20 entitats que treballen en 
projectes socials per un import de 40.000 euros. 
(Increment partida del 27% respecte al 2015) 
 

Iniciar tràmits per demanar a l’òrgan competent places TEGAR  No 
 

Pendent 
 

Iniciar tràmit per demanar a l’òrgan competent la creació d’un centre 
de dia/residencia persones amb discapacitat  No 

 

Pendent 
 

Elaboració d’un fulletó informatiu sobre prestacions i ajudes socials  No 
 

Previsió inici curs escolar. Pendent. 
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Mesures Accions salut Pla de Xoc 2016 

 
 

 
Accions 

 

Regidoria 
responsable Execució Seguiment 

Treballarem per donar major visibilitat de les malalties degeneratives Salut Pública No 
 

Pendent. 
 

Manteniment Pla Acció Drogues Salut Pública Sí 

 
Actualment disposem d’ un programa de prevenció del 
consum de drogues. 
Les activitats del programa pivoten en l’objectiu que 
els joves i adolescents redueixin i gestionin els riscos 
per consum de drogues i altres comportaments de risc. 
Les activitats en format taller s’inicien a 1r  d’ESO  i 
finalitza al batxillerat 
L’any 2016 han participat 2.160 alumnes en 72 tallers. 
 

Manteniment programa prevenció en temes de sexualitat, afectivitat i 
relacions abusives en adolescents Salut Pública Sí 

 
Disposem d’un programa d’educació afectiva i sexual 
que està en marxa. 
El programa se centra bàsicament en la realització de 
tallers de sexualitat i afectivitat que tenen el seu inici a 
5è i 6è d’educació primària fins a batxillerat. 
L’any 2016 han participat 1.260 alumnes en els 
diferents  tallers. 
 

Programa de suport a adolescents i joves i les seves famílies davant 
del primer diagnòstic de malaltia mental Salut Pública Sí 

 
Dins del marc de la Salut Mental comunitària, 
intervenen de forma transversal diversos serveis i/o 
entitats. Salut Pública municipal treballa conjuntament 
amb els centres educatius per fer prevenció de 
l’anorèxia i la bulímia, concretament l’any 2016 han 
participat 600 alumnes en 20 tallers.  
Estem treballant també amb l’AFMMAG (Associació de 
familiars i afectats per malaltia mental) donant suport a 
les activitats que desenvolupen a la ciutat. 
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Eix educatiu: 
Objectiu principal: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats en l’àmbit educatiu. 
 
 
 

Mesures eix educatiu Pla de Xoc 2016 

 
 

 
Accions 

 

Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

Mesures orientades a donar suport en l’assistència a les llars d’infants 
municipals dels menors de 0 a 3 anys  

Educació – 
IMET Sí 

 

S’han acollit 12 famílies, durant el curs 2015-2016, fins 
al mes d’abril. 
 

Mesures orientades a oferir espais familiars pels infants de 0 a 3 anys i 
les seves famílies 

Serveis Socials/ 
Educació-IMET Sí 

 

Es mantenen Servei Nadó, Racó i Cau dels Petits, a 
La Baldufa, espai municipal per a la infància. 
 

Continuïtat del pla d’acció per reduir l’absentisme escolar, 
l’abandonament i fracàs escolar 

Educació – 
IMET  Sí 

 

Revisió del Pla Local d’Absentisme. 
 

Mesures orientades a donar suport a l’escolaritat Educació-IMET/ 
Serveis Socials Sí 

 

Es destinen 160.000 € als centres educatius per 
ajudes a l’escolaritat (llibres, material escolar i/o 
informàtic i activitats dins horari lectiu). 
 

Bonificacions que s’apliquen a escoles municipals (Escola d’Art, 
Escola de Música) 

Escoles 
Municipals 
(Cultura) 

Sí 

 

S’han acollit 11 famílies, durant el curs 2015-2016, fins 
al mes d’abril. 
 

Reforç escolar per nens i nenes amb dificultats d’aprenentatges 
 Serveis Socials  Sí 

 

Des del Centre obert també es treballa el reforç dels 
hàbits d’estudi i el suport als aprenentatges escolars. 
(Contracte Centres oberts 165.000€). 
 

El programa de proinfància d’AGI de La Caixa atén 15 
menors en un projecte de reforç escolar adreçat a nois 
i noies de secundària i post obligatori. 
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Curs 2015-2016,  servei de reforç dels aprenentatges 
primària i secundària: hem atès 32 menors en 
diferents grups de novembre a juliol. Partida 15.960€. 
 

Treballar en el marc del Consell Escolar Municipal la vulnerabilitat 
infantil 

Educació – 
IMET Sí 

 

S’ha constituït un Grup de Treball sobre Vulnerabilitat 
Infantil, en el sí del CEM.  
 

Objectius: 
1. Donar a conèixer les mesures i els plans locals 

existents en relació a les situacions de risc i 
vulnerabilitat i, específicament, en la població 
infantil. 
 

2. Detectar necessitats des dels centres educatius  
3. Recollir les propostes a treballar en relació a la 

vulnerabilitat infantil 
 

El GT es tornarà a reunir a inicis del proper curs. 
 

Projecte Serveis comunitaris alumnat secundària obligatòria Educació – 
IMET Sí 

 

S’ha començat a treballar amb el Centre de Recursos 
Pedagògics i les diferents regidories de l’Ajuntament 
amb l’objectiu d’elaborar un catàleg d’accions. 
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Eix Cohesió social i participació ciutadana: 
Objectiu principal: Promoure una amplia participació de la ciutadania en els assumptes públics dels municipi, promoure el 
voluntariat i l’associacionisme així com la cultura del diàleg. 
 

 
 
 
Mesures Convivència i equitat Pla de Xoc 2016 

 
 

Accions 
 

Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

Grups de resiliència per a infants víctimes de la violència masclista Convivència i 
Equitat Sí 

 

De gener a Juny s’han continuat realitzant les sessions 
quinzenals dels tallers de resiliència amb dos grups 
d’edat (de 6 a 10 anys i de 11 a 15 anys) , amb un 
total de 13 nens i nenes . S’ han fet sessions conjuntes 
amb les mares.  
 

Projecte “Dones artesanes” Convivència i 
Equitat Sí 

 

De novembre 2015 a febrer 2016, 15 dones han 
realitzat  sessions formatives sobre apoderament i 
autoorganització laboral amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i han participat en el Mercat d’Artesania 
del 2n i 4rt diumenge de mes a la Rambla de la Pau de 
la ciutat. 
 

Actualment, fruit del treball realitzat, s’ha configurat un 
grup estable de 5 dones que volen anar més enllà. 
Tenen la seu al Casal de Dones, continuen participant 
a les fires i estan buscant la fórmula d’autoocupació 
que més s’adeqüi a les seves necessitats. Se’ls ofereix 
el suport tècnic del servei  amb l’objectiu d’aconseguir 
la plena autonomia del grup. 
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Mesures Participació i Cooperació Pla de Xoc 2016 

 
 

 

Accions Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

Promoure fòrums i/o espais de trobada on els recursos socials puguin 
intercanviar experiències Participació No 

 
Pendent 
 

Facilitar que en les accions, òrgans i processos de participació 
ciutadana que s’impulsen des de l’Ajuntament es promogui la inclusió 
dels col·lectius més vulnerables 

Participació Sí 

 

Col·lectius vulnerables o entitats que els representen 
han participat en processos de participació del Pla de 
Xoc, la diagnosi de Salut Mental o la valoració de 
l’Economat.  
 

Redacció i impuls del Pla Director de Cooperació Cooperació Sí 

 

Durant el mes de juny de 2016 s’han iniciat els treballs 
d’elaboració del Pla Director de Cooperació i s’ha 
presentat al Consell de Cooperació.  
 

Incloure les accions del Pla de xoc dins el Portal web de Govern Obert 
de VNG VNG Inclusió No 

 
Pendent 
 

Creació d’un observatori de la realitat social vilanovina VNG Inclusió Si 
 

S’hi està treballant des de l’oficina de VNG Inclusió. 
 

Estudiar la possibilitat d’adherir-nos a la xarxa de municipis per 
l’economia social RSC Sí 

 

Des de RSC s’està treballant una proposta que fa 
referència a l’adhesió a la xarxa de municipis per 
l’Economia Social i Solidària i a la creació d’un grup de 
treball amb la idea de redactar un pla d’acció per 
desplegar polítiques d’economia social i solidaria pel 
2017. 
 

Treball en la línia de poder organitzar una fira social i solidària Promoció 
econòmica No Pendent 

Mesures per potenciar la moneda social Turuta Promoció 
econòmica No Pendent 

 
 
 
 



 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 
Regidoria de Serveis Socials 

 

9 

 

 
 
 
Mesures Gent gran Pla de Xoc 2016 

 
 

 

Accions 
Regidoria 

responsable Execució Seguiment 

Potenciar mesures per fer una ciutat més accessible per a la gent gran Gent Gran  Sí 

 

El Pla de Mobilitat de la ciutat preveu diferents accions 
en aquest sentit però està pendent la seva aprovació 
definitiva.  
 

Banc del temps  Participació  Sí 

 

220 persones inscrites  i més d’un centenar de 
coneixements i serveis per a intercanviar. 
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Eix de l’habitatge  
objectiu principal: evitar, en la mesura del possible, els desnonaments per raons econòmiques i facilitar una segona 
oportunitat a famílies amb dificultats sobrevingudes arran de la crisi, situant el lloguer social com una de les claus per 
treballar aquest greu problema. 
 

 
 
 
Mesures eix habitatge Pla de Xoc 2016 

 

 

 
Accions 

 

Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

 

Mesures econòmiques per l’accés i/o manteniment de l’habitatge 
 

1. Suport lloguer/hipoteques endarrerits – 1.200€ any per família 
2. Suport lloguer/hipoteques mensuals – Màxim 180€ 

mes/família durant 12 mesos 
3. Petites reparacions/adaptacions habitatge – 500€ any/família 
4. Auditories habitatge – 250€ aproximadament per auditoria 
5. Altes de subministraments bàsics – A concretar 
6. Accés allotjament temporal – 800€ any/família 
7. Subministraments de l’habitatge – 600€ cada sis mesos per 

família 
8. Comptadors solidares – Acord Companyia d’Aigües 
9. Allotjament d’urgència – Contracte amb el servei 

 

Servis Socials 
Sí 
 
 

 

1. i  2. S’ha destinat 70.753€ en conceptes relacionats 
amb el manteniment de l’habitatge (lloguer, hipoteca, 
entrada habitatge.) 

3. S’han invertit 5.560€ en petites reparacions i 
adaptacions d’habitatges. 

4. Auditories: 20 auditories pilotatge, 4 auditaries 
SS/medi ambient aplicació petites mesures. 

5. i  7. Altes i consum subministraments:14.390€. 
S’estan elaborant certificats de vulnerabilitat 
energètica a petició de companyies 
subministradores per evitar talls en els 
subministraments. 

6. 3.345€ allotjament temporal en situacions puntuals 
(ajuts econòmics directes a les persones). 
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8. Comptadors solidaris: instal·lació de 16 comptadors 
solidaris per donar accés  l’aigua a cases ocupades 
propietat d’entitats bancàries. 

9. Allotjament d’urgència: Contracte amb un servei 
d’allotjament . 5.694€ per situacions d’urgència 
puntuals. 

 

Ajuts econòmics de l’Oficina Local d’Habitatge 
 

• Prestacions urgents per persones que han perdut l’habitatge 
per desnonament o dació en pagament 

• Prestacions urgents per deutes de lloguer 
• Prestacions urgents per deutes d’hipoteca 
• Ajuts lloguer per persones amb baixos ingressos 

Urbanisme, 
Habitatge i Medi 
ambient 

Sí 

 

Prestacions urgents per persones que han perdut 
l’habitatge per desnonament: 5 nous casos.  
Prestacions urgents per deutes de lloguer: 12 
expedients.  
 

Ajuts lloguer per persones amb baixos ingressos: 363 
expedients. 
 

Mesures per evitar la pèrdua de l’habitatge i per reallotjar famílies 
desnonades 
 

• SIDH – Assessorament advocat 
• Pisos de lloguer social 
• Mesa d’allotjament d’emergència 
• Actuació directa amb els jutjats 
• Control aplicació Llei 24/215 lloguer social 
• Control aplicació Llei 24/215 pobresa energètica 

Urbanisme, 
Habitatge i Medi 
ambient 

Sí 

 

SIDH: 47 casos nous d’assessorament i intermediació 
hipotecària. 
 

Assessorament en lloguer: 8 nous casos. 
 

Atenció casos demanda desnonament lloguer:17 casos 
nous. 
 

Atenció situacions ocupació irregular: 49 casos nous 
 

Peticions d’habitatge Mesa Emergència: 19 casos nous. 
 

Actuació directa amb Jutjats: 10 casos nous (d’altres 
s’han gestionat a través advocats torn ofici). 
 

Control lloguer social obligatori Llei 24/2015: 6 nous 
expedients (a partir maig 2016 queda suspesa la Llei en 
aquests articles sobre lloguer social obligatori). 
 

 
 

Mesures dirigides a dinamitzar i augmentar la borsa de lloguer social: 
1. Tramitació d’expedients al banc per tenir pisos desocupats 
2. Negociació amb entitats bancàries 
3. Cessió pisos buits 
4. Ordenança rehabilitació pisos buits per lloguer social 
5. Major difusió servei mediació en lloguer social 

 

URBANISME, 
HABITATGE I 
MEDI AMBIENT 

Sí/No 

1. 250 expedients oberts. 
2. Durant el primer semestre de 2016 s’han continuat 

les trobades amb entitats bancàries (BBVA, 
SOLVIA-Banc Sabadell, Bankia i Caixabank). 

3. 17 expedients oberts. 
4. Pendent. 
5. Pendent 
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Mesures orientades a la detecció i intervenció en situacions de risc de 
pèrdua de l’habitatge 
 

URBANISME, 
HABITATGE I 
MEDI AMBIENT 

Si Orientació SIDH. 

Mesures orientades a optimitzar els habitatges del municipi: 
• Fomentar els projectes de pisos compartits 
• Fomentar el lloguer compartit (gent gran – gent jove) 
• Fomentar projectes de masoveria urbana. 

 

URBANISME, 
HABITATGE I 
MEDI AMBIENT 

No Pendent. 



 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 
Regidoria de Serveis Socials 

 

13 

 

 

Eix ocupació i treball 
Objectiu general: promoure la formació i l’ocupació de les persones en el marc del foment d’un mercat laboral inclusiu, 
vetllant per la inserció laboral d’aquelles persones amb més dificultats per accedir i/o mantenir-se al mercat laboral. 
 

 
 
 
Mesures ocupació i treball Pla de Xoc 2016 

 

 
 

Accions 
 

Regidoria 
responsable 

Execució Seguiment 

Implementar noves mesures per treballar la inserció laboral de 
persones amb problemes de salut mental Treball_IMET Sí 

 

S’està treballant amb l’obertura d’un espai prelaboral per 
persones que pateixen malaltia mental. S’ha creat una 
comissió tècnica comarcal que agrupa i millora la 
coordinació de tots els professionals i serveis del sector. 
 

Impulsar la formació  i les iniciatives d’emprenedoria i el 
cooperativisme Treball_IMET Sí 

 

18 persones joves han iniciat el programa Jovecoop, 
destinat a formar i habilitar persones per al seu 
desenvolupament autònom empresaria. 
 

Incrementar els recursos humans i econòmics destinats a la detecció 
de necessitats de les empreses del territori Treball_IMET Sí 

 

La figura de la prospectora ha agafat cos, creant un 
equip de coordinació amb les persones prospectores de 
tots els programes. 
 

Creació de la Mesa d’ocupació i formació municipal Treball_IMET Sí 

 

Iniciades les gestions per crear la Mesa d’Ocupació i 
Formació municipal que agrupi a tots els agents socials, 
educatius i empresarials relacionats amb la formació 
professionalitzadora. 
 

Implementar noves mesures de millora de la difusió dels recursos i 
projectes de l’IMET Treball_IMET Sí 

 

Obert el facebook i twitter de l’IMET, també es realitzen 
setmanalment nombroses notícies al butlletí i el web de 
l’Ajuntament. 
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Continuïtat a les subvencions supramunicipals dels projectes 
d’ocupació 

• Programa joves per l’ocupació 
• Programa de mesures actives d’inserció 
• Programa de formació d’oferta d’accions prioritàira (FOAP) 
• Sol·licitar 5 accions formatives del programa JPO 
• Programa de formació inserció adaptat PFI adaptat 
• Programa TIMOL 
• Projecte Matí 

Treball_IMET Sí 

 

Els programes que han donat continuïtat són: 
• Programa joves per l’ocupació,  
• Programa de formació d’oferta d’accions 

prioritària (FOAP) 
• Sol·licitar 5 accions formatives del programa 

JPO  
• Programa de formació inserció adaptat PFI 

adaptat 
• Programa TIMOL 
• Projecte Matí 

 
Programes que no han tingut continuïtat 

• Programa de mesures actives d’inserció 
 
Programes nous 

• Programa emprenedoria juvenil 
• Programa Fem ocupació per a joves 

 

Projecte prelaboral Treball_IMET Sí 

 

S’han fet els contactes amb diferents centres 
prelaborals que ha permés dissenyar un primer 
esborrany que hem fet arribar al Departament de treball, 
afers socials i famílies. 
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Mesures Joventut Pla de Xoc 2016 

 
 

 

Les dades que aportem en el seguiment de les accions del pla de xoc en l’àmbit de joventut  s’extreuen d’un aplicatiu general de la Generalitat 

que fa un registre exhaustiu de totes les oficines joves de Catalunya, i és per aquest motiu que no estem en disposició d’aportar les dades del 

2016. 
 

 

 
Accions 

 

Regidoria 
responsable Execució Seguiment 

Serveis d’orientació educativa i formativa de l’Oficina Jove Joventut Sí 

 

2015: 517 persones usuàries. 
2016: Mesura en marxa.  
 

Projecte formatiu de l’Oficina Jove Joventut Sí 

 

2015: 16 accions formatives / 300 joves participants 
2016: Mesura en marxa. 
 

Punt d’informació i acreditació del Programa Acredita’t L’Oficina Jove 
Garraf Joventut Sí 

 

2015: 6 acreditacions 
2016: Mesura en marxa. 
 

Programa de Garantia Juvenil Joventut Sí 

 

De maig 2015 fins 16 febrer 2016: 1.335 persones 
ateses / 361 inscrits a Garantia només a Vilanova /  79 
tutories de seguiment  
 

Serveis de treball de l’Oficina Joventut Sí 

 

2015:Assessoria laboral: 518 persones ateses 
Programa de Garantia Juvenil:1.165 persones ateses. 
2016: Mesura en marxa. 
 

Servei d’emprenedoria de l’Oficina Jove Joventut Sí 

 

2015: 
Número d’assessoraments: 30 
Número de nous projectes assessorats: 17 
Número de persones promotores dels projectes: 22 
2016: Mesura en marxa. 
 

 


