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Els serveis socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tenen com a finalitat 
contribuir a l’exercici de dret de les persones a viure dignament mitjançant la 
cobertura de les seves necessitats personals bàsiques, relacionades amb la 
subsistència; i de les necessitats relacionades amb l’autonomia personal.

S’estableixen uns criteris d’accés d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya, fixada per la Generalitat i paràmetres de situacions de vulnerabilitat 
social per diferents causes.
Enguany aquesta xifra correspon a uns ingressos màxims de 569,12 euros nets 
mensuals o 7.967,73 euros nets anuals això per cada membre del nucli familiar. 
Aquesta quantia s’incrementa un 30% per cada membre de la unitat familiar o de 
la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos.

 
Ajuts 
         Ajuts econòmics de suport a la cobertura de les necessitats bàsiques de 
         famílies en situació de vulnerabilitat:
 * Necessitats bàsiques: alimentació infantil, suport a la lactància.
 * Accés i/o manteniment de l’habitatge habitual: lloguer, hipoteca, 
    subministraments (aigua, llum i gas).
 * Salut i atenció sanitària: plantilles, ulleres, vacunes, farmàcia en casos   
      certificats per facultatius i d’urgent necessitat.
 * Atenció als infants: lleure, transport, preus públics llars d’infants. 
Serveis
         Suport en la recerca de feina: projecte prelaboral. Dirigit a persones aturades
         usuàries de serveis socials amb necessitat de reciclar-se i reconduir el seu       
         perfil laboral. Dóna a conèixer les diferents eines de recerca de feina.
         Centre Obert: servei socioeducatiu per a infants i adolescents fora d’horari                             
         lectiu. 
         Espais Centre Obert:
     * CAPI Baix a Mar: de 4 a 6 anys.
    * Centre Cívic La Sardana: de 9 a 12 anys.
   * Centre Cívic Tacó: de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
    * Centre Cívic Molí de Vent: de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
     * Centre Cívic Sant Joan: edats d'ESO.
         Reforç a l'aprenentatge escolar, atenció social i educativa i orientació general     
         a les famílies envers l'educació dels seus fills i filles. 

Espais familiars per al suport a la criança i la prevenció per establir vincles 
favorables amb els fills. 
 * Espai Nadó: escola de pares i mares de nadons de 0 a 9 mesos.
 * Racó dels menuts: espais familiars de trobada per a infants de 9   
    mesos  a 3 anys i les seves famílies. 
 * Cau dels petits: espai de relació per als menors de 3 anys i els 
    seus acompanyants. 

Beques de menjador escolar.
Beques municipals per a les activitats d’estiu.
Ajuts de suport a l’escolaritat per la compra de llibres, material escolar i 
informàtic i activitats en horari lectiu.
Comptadors solidaris: accés a l’aigua corrent en situacions d’ocupació 
irregular d’habitatges propietat d’una entitat bancària. Els usuaris han de 
pagar els seus consums d’aigua.
Servei de dutxes: servei d’higiene dirigit a les persones que no poden realitzar 
la dutxa al domicili per tal que puguin disposar d’un espai òptim per realitzar 
aquesta activitat bàsica.
Rober: servei de roba de segona mà ubicat al centre cívic la Geltrú.
Servei de resposta urgent en casos de violència de gènere.
Ajuts indiviudalitzats per a deutes de lloguer i/o hipoteca, es gestionen des de 
la Oficina Local d'Habitatge.
Atenció bucodental: Atenció a menors de 3 a 18 anys i adults mitjançant 
derivació de serveis socials. Contempla els següents tractaments: neteges, 
curetatges, obturacions i endodòncies. Qualsevol altre tractament serà diag-
nosticat però no quedarà cobert en el context d’aquest suport. Els usuaris 
derivats aportaran la quantitat de 3 euros a cada una de les visites 
programades.
Renda Mínima d’Inserció (RMI) per a persones que compleixin els requisits 
establerts per la Generalitat de Catalunya. Es concedeixen des de la 
Generalitat de Catalunya i es gestionen des de Serveis Socials. 

QUI?

COM?

EN QUINES SITUACIONS?

Pots demanar hora a l’oficina de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú situada al C/ Marquesat de Marianao, 2, al telèfon 93 814 00 00 
extensió 3420, o bé per correu electrònic ssocials@vilanova.cat

ON?


