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PLA DE XOC  
D’EMERGÈNCIA SOCIAL  2016 

Vilanova i la Geltrú 
 

 

 
 
 
 

El document de Bases per la governabilitat de Vilanova i la Geltrú 2015-2019,impulsat 
pel Govern municipal a l’inici d’aquesta legislatura, definia entre els seus objectius 
l’elaboració d’un Pacte Social entre l’Ajuntament i les Entitats del Tercer Sector. Ara 
ja una realitat, aquest Pacte Social s’ha elaborat a partir de les necessitats 
detectades en diferents Diagnosis Socials de la ciutat (Pla Inclusió Social, Pla de 
Joventut, Pla d’Infància, Pla d’Habitatge) i recull 14 compromisos estructurats a 
través de 5 eixos estratègics; l’atenció social, l’educació, el foment de la cohesió 
social i la participació ciutadana, l’habitatge i l’ocupació i treball, que defineixen els 
objectius en els quals manifestem la voluntat de treballar plegats. Aquest Pacte 
Social pretén esdevenir un  marc de referència comú i compartit per Ajuntament, 
entitats i persones que a títol individual s’hi vulguin sumar per comprometre’s en 
favor de la justícia social i la igualtat d’oportunitats a Vilanova i la Geltrú. Un pas 
més en aquest objectiu comú de lluitar contra les desigualtats socials  és el PLA DE 
XOC 2016 que vol ser l’instrument per fer front a aquestes desigualtats on queden 
definides les mesures concretes d’actuació a desenvolupar i els recursos necessaris i 
disponibles per dur-les a terme de manera immediata. Algunes d’aquestes mesures ja 
s’estan duent a terme i d’altres surten del procés participatiu iniciat amb la 
ciutadania i les entitats. 
 

Portar a terme aquest Pla de xoc pel 2016 representa una inversió social fonamental 
fruit d’un treball col·lectiu on s’assumeix un compromís global de la societat amb la 
voluntat de sumar el bagatge dels tècnics, l’experiència de les entitats, les propostes 
de particulars i la realitat dels propis afectats. Algunes d’aquestes mesures no tenen 
cap cost, d’altres estan contemplades en el pressupost municipal.  
 

Aquestes mesures estan definides en relació als 5 eixos contemplats en el Pacte 
social de Vilanova i la Geltrú 2015 i està previst fer una revisió anual participada i un 
enllaç a la pàgina Web de l’Ajuntament que possibiliti una revisió periòdica i 
contempli el seguiment de l’evolució de les mesures proposades. 
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Eix social: 
Objectiu principal: Contribuir a garantir els drets 
socials bàsics a les persones/famílies amb menys 
recursos. 
 
 
 

Els drets socials són els que garanteixen universalment, és a dir, a tots els ciutadans 
pel fet de ser-ho, i no com a mera caritat o política assistencial, l’accés als mitjans 
necessaris per tenir unes condicions de vida dignes. Els drets socials són els que 
humanitzen els individus, les seves relacions i l’entorn en el qual es desenvolupen. 
Són garanties de la igualtat i la llibertat reals, ja que la llibertat no és possible si és 
impossible exercitar-la per les condicions materials d’existència. 
Les principals línies d’actuació de l’eix social es concentren en els col·lectius més 
vulnerables, els infants i la gent gran. 
 
 

 

Mesures eix social Pla de Xoc 2016 

 
 
 

Mesures econòmiques directes: que pretenen donar suport a la cobertura de les 
necessitats bàsiques de famílies i/o persones amb una situació de vulnerabilitat. 
 

Partida pressupostària: 349.681€. 

 
1. Ajuts econòmics directes destinats a pagaments de primera necessitat: lloguer, 

hipoteca, entrada habitatge, condicionament habitatge, allotjament temporal, 
promoció de la salut, transport, aliments, formació d’adults, lleure infantil, 
formació obligatòria, despeses menors, bitllets per a transport, suport òptiques 
(conveni), ajuts farmàcia.  
Partida pressupostaria: 214.681€.  

 

2. Ajuts pobresa energètica: subministraments d’aigua, llum i gas. 
Partida pressupostaria: 110.000€. 

 

3. Auditories energètiques: projecte d’assessorament directe a famílies  i a 
professionals per estalviar energia i reduir les despeses dels subministraments 
als habitatges. Es una iniciativa conjunta de les Regidories de Serveis Socials i 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
L’auditoria energètica permet detectar i aportar solucions a aquells consums de 
llum, aigua i gas que no són necessaris. També ens indica si els contractes amb 
les companyies subministradores són els adequats a les necessitats de cada 
habitatge. Ens permet adequar el nostre habitatge al consum just que 
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necessitem. L’aplicació d’aquestes mesures permeten una reducció del consum 
elèctric o d’aigua que es converteix en un estalvi mediambiental i econòmic per 
les famílies. Es calcula que una auditoria pot arribar a reduir fins a un 30% els 
imports pagats prèviament en concepte de subministraments.  
Partida pressupostaria: 25.000€ 

 
 

Mesures contra la vulnerabilitat alimentària infantil: per tal de donar suport a 
l’alimentació dels infants i adolescents que viuen per sota del llindar de la pobresa. 
S’aplicarà per reforçar els serveis de menjadors escolars ampliant els barems d’accés 
a beques de menjador escolar i compensant la diferència de l’import de la beca i el 
cost del menjador als centres privats concertats.  
 

Partida pressupostària: 50.000€. 

 
 

Mesures contra la vulnerabilitat alimentària infantil durant la temporada d’estiu: 
amb l’objectiu de garantir una alimentació equilibrada durant els períodes de 
vacances escolars. 
 

1. Línia d’ajuts pel servei de menjador dels casals d’estiu.  

   Partida Pressupostaria 8.000€ 
 

2. Emissió de xecs per la compra d’aliments frescos a l’estiu. La campanya té 
com a objectiu facilitar dos tiquets de 30€ cadascun per infants i joves de 0 
a 18 anys,  procedents de famílies en situació de vulnerabilitat, 
bescanviables per aliments frescos en un supermercat de la ciutat. Aquesta 
campanya es lidera des del Consell Comarcal que també aporta una partida 
pressupostària. 

     Partida pressupostària: 40.000€. 

   Infants atesos (estiu 2015): 771 
 

3. Entregues dobles Economat social: durant vacances escolars. 
 
 
 

Mesures contra la vulnerabilitat alimentària per tal de contribuir a l’alimentació 

de les famílies: continuïtat del projecte Economat social distribuint aliments de 
primera necessitat mitjançant un format de supermercat social que fa entregues 
quinzenals de productes que poden escollir les famílies o persones derivades amb un 
sistema de punts.  
 

Continuar i ampliar el treball de recollida de minves, donacions i sensibilitzar els 
establiments perquè no es llenci menjar. 
 

Partida pressupostària de 175.000€. 
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Mesures per donar suport a l’assistència dels nens i les nenes als casals d’estiu i 

colònies: línia de beques d’activitats d’estiu contemplant el suport als menors amb 
necessitats educatives especials mitjançant un reforç del monitoratge.  
 

Partida pressupostària de 43.000€. 

 
Centre Obert: continuïtat de la tasca socioeducativa extraescolar des d’un servei on 
els objectius claus són la prevenció, la protecció i la promoció del benestar dels 
infants i adolescents de 4 a 16 anys. Des de la xarxa de centres oberts ubicats en 
diferents espais del municipi (CAPI Baix a Mar, Centres Cívics Sardana, Tacó, Molí de 
Vent i Sant Joan) es dóna suport, s’estimula i es potencia l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i es treballa 
per compensar les deficiències socioeducatives. Inclou una línia de col·laboració amb 
clubs esportius, entitats, associacions i empreses per disposar de places 
subvencionades perquè els menors que pateixen una situació més vulnerable puguin 
practicar aquelles activitats que més els hi agradin.  
 

Partida pressupostària: 165.000€.  

Infants atesos (curs 2014/2015): 150 

  

Creació d’un servei de reciclatge de roba de segona mà:  amb  l’objectiu principal 
de  proporcionar roba a persones amb dificultats econòmiques gràcies a donacions 
tot apostant per la cultura de la reutilització, el reciclatge i el consum responsable. 
 

Actualment s’està oferint aquest servei de manera provisional al Centre Cívic La 
Geltrú des de l’associació Alè i treballarem de manera col·laborativa per poder obrir 
un rober amb format de botiga on es proporcioni roba a canvi d’un import simbòlic, 
fet que normalitza i dignifica el lliurament de la roba de segona mà.  
 

Partida pressupostària: 4.500€ (adequació espai provisional) 
 
 
Mesures orientades a la promoció de l’autonomia de les persones grans i/o en 

situació de dependència: per tal de millorar la seva qualitat de vida, evitar al 
màxim l’ ingrés en centres residencials i rebre atenció al propi domicili articulant 
suports que ajudin a poder dur una vida digna. 
 

Partida pressupostària: 865.000€. 
 

1. Millora del menjador social contemplant un trasllat de l’activitat a un espai 
millor condicionat (implicar els propis usuaris en la gestió). 

Partida pressupostària: 90000€. 
 

2. Garantia de cobertura del 100% del serveis de teleassistència i sense llista 
d’espera. 

Partida pressupostària: 110000€. 
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3. Continuïtat i reforç a la línia de treball amb els cuidadors implicant-hi diferents 
associacions i fent-ne més difusió. 

 

4. Transporta adaptat 

Partida pressupostària: 40000€ 
 

5. Serveis d’atenció al domicili: àpats, neteja, ajuda al domicili. 

Partida pressupostària: 625000€ 

 

 
Mesures orientades a la prevenció i protecció dels maltractaments en gent  gran: 
treballarem en la elaboració d’un protocol municipal que impliqui tots els 
professionals provinents dels diferents àmbits d’actuació relacionats amb les 
persones grans amb la idea que protocoloritzant les actuacions és una manera de 
millorar l’atenció a les víctimes.  
 
 
Protocol onada de calor: articular el pla d’actuació per prevenir els efectes de les 
onades de calor sobre la salut si es donen les condicions establertes. La calor 
excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat, especialment en la 
gent gran i les persones que tenen patologies cròniques. L’objectiu d’aquest protocol 
és establir una sèrie de mesures que es realitzen per a prevenir, minimitzar i atendre 
els efectes que sobre la salut dels usuaris/àries poden provocar les temperatures 
extremes. 
 
 
Mesures orientades a l’atenció a les persones sense sostre: una persona no acaba 
al carrer d’un dia per l’altre, la seva situació es va deteriorant amb el temps. 
Tampoc hi ha una única causa. Els motius són molts i variats: alguns depenen de la 
pròpia persona i altres tenen a veure amb la societat en la qual vivim. A Vilanova 
tenim comptabilitzats al voltant de 7/8 persones que viuen al carrer majoritàriament 
en caixers. Són persones amb històries de vida complexes que arriben a aquesta 
situació d’exclusió per diferents motius.  
 
El 2016 pretenem articular l’atenció d’allotjament a aquestes persones en cas que 
les temperatures siguin molt baixes i alhora iniciar un grup de treball amb ciutats 
properes per elaborar un projecte que permeti treballar conjuntament amb aquest 
perfil de persones de manera global creant vincles i iniciant un treball de 
recuperació personal.  
 

Pressupost (allotjament onada fred hivern 2016):14.000€. 
 
Donar major suport econòmic a les entitats que duen a terme projectes socials: 
incrementarem la partida pressupostària destinada a subvencions per a programes 
socials. 
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Increment partida pressupostària: 38% 

Partida pressupostària (2016): 40.000€ 

 
Iniciar tràmits per demanar a l’òrgan competent l’increment de places a TEGAR, 
centre especial de treball.  
 

Iniciar tràmits a l’òrgan competent per reclamar la creació d’un centre de dia i 

una residencia per persones amb discapacitat.  

 
 
Elaboració d’un fulletó informatiu sobre prestacions i ajudes socials adreçat a 

famílies amb infants; que es repartiran a les escoles per tal que les famílies 
coneguin els serveis i prestacions al seu abast.  
 

 

 

 

Mesures Accions salut Pla de Xoc 2016 

 
 

 

Treballarem per donar major visibilitat de les malalties degeneratives: la 
Regidoria de Salut Pública subvenciona projectes de diferents associacions de malalts 
amb malalties degeneratives. Dins les subvencions que signem tots els anys hi ha la 
possibilitat de fer més visibles aquets tipus de malalties, donant suport tècnic, 
utilitzant els mitjans de la Regidoria de Salut així com els de l’Ajuntament en 
general. 

 

 
Manteniment Pla acció Drogues: el desenvolupament del programa de  prevenció del 
consum de drogues per l’any 2016 està contractat a ATRA Associació. 
 

El Pla d’Acció inclou: tallers a les escoles de 1er. d’ESO a Batxillerat i cicles 
formatius, curs 2014/2015, es varen fer 74 tallers, set xerrades per pares i mares, 
punts de salut als principals esdeveniments de la ciutat, assessoria de salut per a 
joves, Assessoria de salut per a famílies sobre consums, mesures alternatives a les 
sancions. 
 

Partida pressupostària: 16.128€. 

Nombre de tallers (curs 2014-2015): 74 

Nombre d’alumnes que han participat en els tallers (curs 2014-2015): 200 

 
 

Manteniment programa prevenció en temes de sexualitat, afectivitat i relacions 

abusives en adolescents; la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament desenvolupa 
el programa d’educació afectiva i sexual. Per l’any 2016 està prevista la disposició de 
la partida pressupostaria per desenvolupar el programa en els punts següents: 
assessoria de salut per a joves, tallers a les escoles, xerrades per a pares i mares, 
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participació i organització Dia Mundial de la SIDA, punts de salut als principals 
esdeveniments de la ciutat. 
 

Nombre de tallers (curs 2014-2015): 71 

Nombre d’alumnes que han participat en els tallers (crus 2014-2015): 200 

 
Programa de suport a adolescents i joves i les seves famílies front un primer 

diagnòstic de malaltia mental:  s’estudiarà la possibilitat d’afegir alguna acció de 
salut mental a altres programes de Salut Pública o de Serveis Socials. 
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Eix educatiu: 
Objectiu principal: Vetllar per la igualtat de drets i 
oportunitats en l’àmbit educatiu. 
 
 

 

L’educació és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de promoure els drets i les 
oportunitats dels infants i adolescents. A aquest àmbit ofereix als infants 
oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en plenes 
garanties. Entre la població socialment més desfavorida, també, l’escolarització 
ajuda a prevenir i a combatre els efectes privatius que la pobresa infantil genera en 
el desenvolupament dels infants que la pateixen.  
 

Invertir en educació és invertir en qualitat per tenir uns joves millor preparats i amb 
capacitat per afrontar les dificultats. L’educació com una garantia per a la igualtat i 
el futur dels nostres joves: un servei bàsic que s’ha de potenciar per enfortir-nos com 
a persones, com a ciutat i com societat.  
 

 

 

Mesures eix educatiu Pla de Xoc 2016 

 
 

 

Mesures orientades a donar suport en l’assistència a les llars d’infants municipals 

dels menors de 0 a 3 anys: s’atorguen bonificacions amb una reducció del 50% en els 
conceptes d’estada, menjador i hora d’acollida.   
 

Pressupost: contemplat en l’actual sistema de taxes municipals. 
 

D’altra banda, des de Serveis Socials es destinaran recursos a donar suport en casos 
d’infants vulnerables on es consideri que l’assistència a la llar pot afavorir el seu 
desenvolupament. 
 

Partida pressupostària: 16.000€ 

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

famílies: es valora la continuïtat d’aquests espais de trobada, relació i joc amb 
intencionalitat educativa, on l’infant i les famílies es troben en un entorn acollidor 
on compartir experiències  sobre la criança amb el suport de professionals. Es 
mantindrà el Servei Nadó ubicat a la Baldufa i els dos espais dels Racons dels menuts 
(Baldufa i CAPI) i el del Cau dels petits(Baldufa) que actualment estan en 
funcionament, apostant pels beneficis del treball grupal.  
 

El pressupost queda inclòs en la plica que regula el servei de les llars d’infants 

municipals, que pel curs 2015-2016 és de 1.033.496,13€ 
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Continuïtat del pla d’acció per reduir l’absentisme escolar, l’abandonament i 

fracàs escolar: és un servei preventiu liderat per l’IMET on hi col·laboren els Serveis 
Socials, policia local, centres educatius,... 
 

Té com objectiu posar en marxa circuits de prevenció, intervenció i compensació de 
l’absentisme. Nou impuls en la lluita contra l’absentisme escolar; s’ha revisat el Pla 
contra l’absentisme escolar amb l’objectiu de millorar els protocols existents, 
optimitzar recursos i adequar la intervenció al marc normatiu vigent. Els principals 
canvis respecte al primer document es centren especialment en les propostes de 
millora sorgides de l’experiència dels professionals implicats, l’optimització dels 
recursos, la concreció dels procediments a seguir i la inclusió de l’aplicació 
informàtica com a eina de registre, gestió i sistematització de dades d’absentisme 
dels centres. 
 

Nascut de la voluntat de l’Ajuntament de fomentar el dret a l’educació, el pla pretén 
ser un instrument a l’abast de tots els centres educatius, dels professionals de 
l’àmbit docent i dels Serveis Socials , i proposa mesures per a la prevenció, detecció 
i tractament de l’absentisme dels infants d’entre 3 i q6 anys dels centres públics i 
concertats de les escoles d’infantil, primària i secundària. 
 
 
Mesures orientades a donar suport a l’escolaritat: mitjançant una línia d’ajuts a les 
famílies més desfavorides per tal de fer front a la despesa de diversos conceptes. Els 
consells escolars de cada centre aprova els atorgaments gestionant directament les 
necessitats de l’alumnat que detecta que té dificultats a l’hora de participar en 
activitats de pagament del centre com despesa de llibres, material 
escolar/informàtic  i/o activitats/sortides dins l’horari lectiu del centre, colònies, 
sortides, PAE, piscina,etc). 
 

Partida pressupostària: 160.000 €. 
  
 
Bonificacions que s’apliquen a diferents escoles municipals; Escola Municipal d’Art 
i Disseny- EMAID i Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, ECMMMM. 
 

Partida pressupostària contemplades en l’actual sistema de taxes municipals. 
 
 
Reforç escolar per nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge; provinents de la 
seva situació social de vulnerabilitat, amb l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats per tal d’assolir l’èxit acadèmic. Espai on es reforcen hàbits d’estudi i 
s’estimulen actituds positives davant els aprenentatge. 
 

Partida pressupostària: 16.000€ 
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En el marc del Consell Escolar Municipal; es presentaran les actuacions municipals 
adreçades a treballar la vulnerabilitat infantil. 
 

El Consell Escolar Municipal (CEM) es constitueix com un òrgan de consulta i 
participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació, en 
l’àmbit no universitari i amb territorialitat municipal. La finalitat dels Consells 
Escolars Municipals és la de promoure la participació i l’estudi, així com també el 
debat de diverses problemàtiques de la ciutat en l’àmbit de l’educació. El 
funcionament, constitució i composició del Consell Escolar Municipal de Vilanova i la 
Geltrú es regeix pel seu Reglament de Règim Intern. El Consell Escolar desenvoluparà 
el seu treball a partir d’un Plenari i les Comissions de Treball que el Ple del Consell 
així ho decideixi. La composició del CEM garanteix la participació dels següents 
sectors: corporació municipal, mestres i professors/es, pares/mares d’alumnes, 
alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de centres públics i 
titularitat de centres privats. El Ple del Consell Escolar Municipal es reuneix, com a 
mínim i en sessió ordinària, a l’inici, durant el segon trimestre i al final de cada curs 
escolar. 
 
 
Col·laborar en la implementació del projecte del Departament de la Generalitat 

de Catalunya Serveis comunitaris per l’alumnat de secundària obligatòria: 

actualment ja s’està duent a terme de forma voluntària a alguns centres de 
Catalunya i pel curs 2019/2020 serà de caràcter obligatori.  
 

El Servei Comunitari és un instrument del departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per desenvolupar una de les competències bàsiques 
marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana. Té com a 
objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc 
curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en 
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. És una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu 
coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la 
pràctica. 
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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 

 

 

Grups de resiliència per a infants víctimes de violència masclista: continuïtat dels 
grups que tenen per objectiu oferir un espai segur i d’acollida, facilitador i 
terapèutic, que possibiliti l’elaboració d’experiències traumàtiques, facilitant la 
resiliència com a capacitat de recuperació. 

Partida pressupostària: 300€ 

Nombre de tallers (curs 2014-2016): 4 

Nombre de menors que han participat en els tallers (crus 2014-2016): 28 

 

Projecte “Dones artesanes”: ampliació que ofereix formació i permet tenir un punt 
de venda en els mercats d'artesania d'elaboració pròpia i de productes de petit regal. 
Així, entre l’octubre de 2015 i el juny de 2016, es faran sessions formatives 
quinzenals, i les dones participaran amb un punt de venda als mercats d'artesania 
d'elaboració pròpia i de productes de petit regal que se celebren el segon i quart 
diumenge de cada mes a Vilanova i la Geltrú. 

Aquesta iniciativa posa en joc l'emprenedoria, la formació i l'autoocupació en el marc 
de l'artesania de petit format. S'adreça a dones amb habilitats creatives, producció 
artesanal pròpia i ganes d'iniciar un projecte d'autoocupació, que es trobin en 
situació d'atur o de dificultats personals o familiars, i que no es dediquin 
professionalment a aquesta activitat. 

Partida pressupostària: 800€ 
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Mesures Participació i Cooperació Pla de Xoc 2016 

 

 

Promoure fòrums i/o espais de trobada on els recursos socials puguin intercanviar 

experiències: creació d’espais presencials i/o virtuals perquè les entitats i recursos 
es coneguin i puguin intercanviar recursos i experiències. S’aprofitarà l’ existència de 
la Mesa d’Entitats Socials i l’impuls de l’Oficina d’entitats que es crearà i fer aquesta 
dinamització a través del Portal d’Entitats.  

 

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 que normalment no hi participen.  

 

Redacció i impuls del Pla Director de Cooperació: que definirà les principals 
estratègies i accions a desenvolupar en els propers anys. A través d’aquest Pla 
s’abordaran aspectes com redefinir les funcions del Consell Municipal de Cooperació 
o la proposta de definir un possible protocol d’actuació ràpida per a les situacions 
d’emergència en països del tercer món, tal i com han demanat algunes entitats en el 
procés participatiu.  

 

Incloure les accions del Pla de Xoc dins el Portal web de Govern Obert de VNG: 
per tal de que la ciutadania hi pugui fer aportacions de manera periòdica, i a més de 
revisar-lo de manera anual.   
 
 
Creació d’un observatori de la realitat social vilanovina: que permeti un anàlisi de 
la realitat de cada moment i esdevingui una eina per treballar de manera més 
preventiva. Es treballarà en el marc de l’Oficina de VNG inclusió, per tal d’establir 
uns indicadors de pobresa, pobresa energètica, pobresa habitacional, desnonaments, 
vulnerabilitat alimentària, persones grans que viuen soles, etc. 
 
 
Treballar en la línia de poder organitzar una fira d’economia social i solidària: per 
poder mostrar a la ciutat tot allò relacionat: serveis, entitats o empreses que 
treballen en l’àmbit social.  
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Estudiar la possibilitat d’adherir-nos a la xarxa de municipis per l’economia 

social. 

 

 

Mesures per potenciar la incorporació de la moneda social Turuta: com a eina per 
operar en les tributacions municipals Actualment ja està contemplat a les ordenances 
fiscals la possibilitat d’operar-hi en mercadets, festes i fires. Es contempla, també,  
que al mercat de segona mà, a la festa de l’animal, les taules i les carpes, es podrà 
pagar un 25% en Turutes, així com la taxa dels horts urbans. 

 

 En el programa Sumem energies VNG; per l'estalvi energètic el tècnic que fa la 
valoració energètica (auditories) de les famílies el compensa ECOL3VNG amb 
Turutes. 
 
 
 

Mesures Gent gran Pla de Xoc 2016 

 

 

Potenciar mesures per fer una ciutat més accessible per a la gent gran: en la 
implantació del Pla de Mobilitat així com en l’elaboració del POUM. 
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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 

 
 

Mesures econòmiques per l’accés i/o manteniment de l’habitatge: ajuts econòmics 
directes per atendre les despeses urgents relacionades directament amb la 
continuïtat de les famílies a les llars i actuacions destinades a combatre les 
situacions específiques de manca de recursos de les famílies per fer front al 
pagament de les despeses de subministraments  llum i/o gas, aigua, etc.(pressupost 
veure eix social). S’atorguen directament des de Serveis Socials, un cop valorat cada 
cas en particular.  

Partida pressupostaria: 267.737€. 
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Accés o manteniment de l’habitatge i/o 

de les despeses derivades del mateix per família 

Lloguer endarrerits i hipoteques  1200 €/ any 

Suport en el pagament del lloguer / hipoteques 

Ajut econòmic durant 12 mesos de suport al 
pagament del lloguer / hipoteca, màxim de 
180€/mes, aquesta quantia pot variar (no poden 
accedir aquelles situacions que ja gaudeixen d’un 
suport econòmic de l’Agència d’Habitatge) 

Petites reparacions o adaptació habitatge. 500€ / any  

Auditories de l’habitatge 25000€ 

Facilitar l’accés a un habitatge (entrada)  2000 € / any 

Garantir les altes als subministraments bàsics  A concretar en cada cas 

Accés a l’allotjament temporal (relloguers, 
centre residencial) 
 

800€/ any 
Possibilitat suport durant 6 mesos per una situació 
de pla de treball intensiu 

Subministraments de l’habitatge  600€ /cada 6 mesos 

Comptadors solidaris 
Accés a l’aigua en pisos ocupats, acord amb la 
companyia d’aigües 

Allotjament d’urgència 
Contracte amb un servei d’allotjament en casos 
d’emergència habitacional 
7327€ / any 

 

 

 

Ajuts Econòmics de l’Oficina Local d’Habitatge: des de l’Oficina d’Habitatge de 
l’Ajuntament es gestionen, com a complement als ajuts socials, les prestacions per al 
pagament del lloguer de persones que han estat desnonades, i també les sol·licituds 
d’ajuts al lloguer que convoca anualment l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya). 
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Resum dels Ajuts Econòmics de l’Oficina Local d’Habitatge 

 

Prestacions urgents per a persones que han 
perdut l’habitatge a causa d’un desnonament o 
per dació en pagament  

Ajut equivalent al 60% del preu de lloguer mensual 
(màxim 200 €/mensuals), durant 12 mesos, per a 
pagar un lloguer en un altre habitatge. 
 
600 € inicials per a les despeses de fiança 
i/o entrada al pis. 
 

Prestacions urgents per a persones que tenen 
deutes de lloguer. 

Es cobreix el deute acreditat, fins a un màxim de 
3000 € / any i alhora es pot concedir una prestació 
complementària per ajudar a pagar el lloguer durant 
un màxim de 12 mesos. 
 
 

Prestacions urgents per a persones que tenen 
deutes d’hipoteca 

Es cobreix el deute acreditat, fins a un màxim de 
3000 € / any 
 

Ajuts al lloguer per a persones amb baixos 
ingressos  

Es cobreix un % del preu de lloguer, calculat segons 
el què paga del lloguer i els ingressos de què 
disposa.  
 
L’ajut mínim és de 20€/mes i el màxim de 200€/mes 
 

 

 

 

 

 

Altres mesures per l’accés i/o manteniment de l’habitatge Pla de Xoc 2016 

 
 

 
Accions directes sobre casos concrets; l’Oficina Local d’Habitatge i els Serveis 
Socials treballen coordinadament per a trobar solucions per a les famílies que han 
perdut l’habitatge o estan en risc de perdre’l. S’estudia cada cas conjuntament i es 
valora quines solucions proposar per a cada cas concret. 
 

El Pla de Xoc reforçarà aquesta línia de treball conjunt entre Serveis Socials i 
Habitatge, per a aconseguir una major rapidesa i efectivitat. 
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Resum de les accions directes per  evitar la pèrdua de l’habitatge de les famílies més vulnerables i 

per a reallotjar les famílies desnonades 

 
SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes 
d’Habitatge) 
 

 
Tothom que tingui problemes per pagar la hipoteca 
del seu habitatge habitual, tant si té ja quotes 
impagades com si encara no, pot sol·licitar 
l’assessorament gratuït d’un advocat expert, que si 
cal, negociarà directament amb el banc. 
 
El servei aquest 2016 també s’amplia per a llogaters 
que no poden fer front al pagament del seu pis. 

Pisos de Lloguer Social 

L’Ajuntament disposa d’una borsa de pisos socials, 
tant de titularitat municipal  com cedits per altres 
administracions o per bancs, per a allotjar famílies 
amb ingressos limitats que no poden accedir a un 
lloguer de mercat. 
 
Quan queda vacant un habitatge, s’adjudica a la 
família proposada per Serveis Socials, segons un 
barem de necessitat establert, que fa seguiment de 
les famílies més vulnerables. 
 

Mesa d’Allotjaments d’Emergències 

Quan no es disposa de cap habitatge al municipi per 
allotjar una família desnonada o que ha perdut 
l’habitatge, l’Ajuntament tramita una petició a la 
Mesa d’Allotjaments d’Emergència de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, que valorarà el cas i 
oferirà a la família un habitatge adient a la seva 
situació.  
 
El lloguer mensual d’aquests habitatges es calcula 
segons els ingressos de què disposa la família. 
 

Actuació directa amb els Jutjats 
 
 

Davant una demanda de desnonament, l’Oficina 
d’Habitatge i els Serveis Socials estudien 
conjuntament cada cas concret i s’orienta el 
particular segons la seva situació. 
 
En cas que ja hi hagi fixada la data de llançament en 
què ha de deixar el pis, si es valora que la família és 
vulnerable, es gestiona amb els jutjats i/o advocats 
d’ofici la presentació d’informes municipals 
sol·licitant la suspensió o ajornament de la data, fins 
que es pugui trobar un allotjament alternatiu a la 
família. 
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Control de l’ Aplicació de l’article 5 de la Llei 
24/2015 que estableix que les entitats  
bancàries i grans tenidors d’habitatge, han 
d’oferir un lloguer social obligatòriament a les 
famílies. 

Davant una demanda d’execució hipotecària o de 
desnonament, si el titular que s’adjudica el pis és un 
banc o un gran propietari d’immobles, aquest no pot 
ordenar el llançament de la família, sinó que 
obligatòriament ha d’oferir-li un lloguer social. Des 
de l’Ajuntament es farà seguiment dels 
procediments judicials en curs, per vetllar que 
l’entitat ofereixi a la família un lloguer social en els 
termes que fixa la llei. 

Control de l’ Aplicació de l’article 6 de la Llei 
24/2015 que estableix mesures per evitar la 
pobresa energètica. 

Els serveis socials elaboraran els informes necessaris 
per a acreditar davant les companyies 
subministradores la vulnerabilitat de les famílies que 
no poden fer front al pagament de la llum, l’aigua o 
el gas, de manera que la companyia no pugui tallar-
los en cap cas el subministrament.  

 
 

 

Accions estratègiques i preventives: com a complement de les mesures abans 
esmentades, l’Ajuntament impulsarà altres accions que no són adreçades a cap 
família en concret, però sí serviran per dotar-nos de més recursos per a poder 
atendre els casos més urgents. 
 
 
Mesures dirigides a dinamitzar i  augmentar la borsa de lloguers socials:   
 
1. Tramitació d’expedients als bancs per tenir pisos desocupats: aplicant el règim 

sancionador previst a la Llei del Dret a l’Habitatge i també obrint expedients 
per a decretar la cessió obligatòria dels seus pisos buits durant 3 anys per tal 
que puguin ser destinats a lloguer social (nova Llei 24/2015). 

 

2. En paral·lel, negociació amb les entitats bancàries perquè cedeixin 
voluntàriament els habitatges vacants, de manera que es puguin adjudicar a les 
famílies més necessitades i també a les persones que els ocupen de forma 
il·legal i que han acreditat la seva vulnerabilitat. 

 

3. Ordenança de rehabilitació de pisos buits, per subvencionar-ne la seva 
rehabilitació a canvi que els titulars els cedeixin en lloguer social. 

 

4. Major difusió entre propietaris del servei de Mediació en Lloguer Social, pel 
qual poden llogar el seu pis a preus socials, a canvi d’una cobertura contra 
impagaments i  desperfectes, de manera que s’aconsegueixi ampliar el número 
de pisos disponibles per a les famílies en risc d’exclusió social. 

 
 
Mesures orientades a la detecció i intervenció en situacions de risc de pèrdua de 

l’habitatge: per a aquest 2016, el Pla Local de l’Habitatge ha estructurat les seves 
actuacions en matèria d’habitatge seguint una metodologia participativa, en tant que 
es cercarà en tot moment la col·laboració i la implicació d’entitats socials, 
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plataformes ciutadanes i totes aquelles organitzacions i departaments municipals que 
treballin en l’àmbit de l’habitatge. 
 

Per aquest motiu, la primera actuació serà treballar en l’elaboració d’un protocol 
conjunt entre tots els agents implicats (Serveis Socials, habitatge, jutjats, entitats 
socials...) amb la idea que, fixant un procediment estàndard, es pot millorar 
l’atenció a les persones i/o famílies en risc o dificultats per a mantenir l’habitatge, 
agilitzant la presa de decisions i donant solucions immediates. 
 
En segon lloc, des de l’Oficina Local d’habitatge, i també de forma col·laborativa, es 
dissenyarà un Protocol d’actuació davant situacions d’infrahabitatge i de 
sobreallotjament, per atendre els casos de famílies que no disposen d’un habitatge 
digne. 
 
 
Mesures orientades a optimitzar els habitatges del municipi: 
 
1. Fomentar els projectes de pisos compartits: partint del fet que hi ha moltes 

persones al municipi que  viuen soles en habitatges que, per les seves 
dimensions, podrien allotjar a més persones, es donarà nou impuls per 
materialitzar alguns projectes, ja en estudi, com el projecte “Casa meva, casa 
teva”  per a facilitar que les persones que viuen soles puguin acollir altres 
persones o famílies que necessiten un habitatge. 

 

2. De la mateixa manera, s’estudiarà la possibilitat de fomentar el lloguer 

compartit entre gent gran que viu sola i gent jove que necessita emancipar-se 
i no pot accedir a pisos de preu de mercat. 

 

3. Fomentar projectes de masoveria urbana, cercant alhora la col·laboració de 
cooperatives d’habitatge, de manera que, en lloc de fer nova construcció al 
municipi, s’aprofitin els habitatges ja existents, i es rehabilitin pels propis 
beneficiaris, o bé es destinin a allotjar les famílies amb més necessitat, 
contribuint alhora a la sostenibilitat mediambiental.  
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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. 
 

 

 

 
Al primer trimestre del 2015 la taxa d’atur a Vilanova i la Geltrú és del 16’38%, xifra 
més alta que a la comarca del Garraf i a Catalunya, i més baixa que al conjunt de 
l’Estat. 
Cal adoptar línees d’actuació per aturar i revertir la tendència precaritzadora actual.  
És necessari afrontar amb urgència el problema de l’atur i tractar amb especial 
atenció els col·lectius més desafavorits, perquè ningú quedi exclòs de l’oportunitat 
de tenir un lloc de treball. 
 

 

 

 
Mesures ocupació i treball Pla de Xoc 2016 

 
 
 

Implementar noves mesures per treballar la inserció laboral de les persones amb 

problemes de salut mental: amb la creació d’un servei prelaboral / centre especial 
de treball per aquest col·lectiu. 
 

Partida pressupostària: a determinar 

 
 
Impulsar la formació i les iniciatives d’emprenedoria i el cooperativisme: com a 
motor de generació d’ocupació. 
 

Partida pressupostària: 18.000€ 

 
 

Incrementar els recursos humans i econòmics destinats a la detecció de 

necessitats de les empreses del territori: creant un nou equip de prospecció i 
promovent la coordinació d’aquest àmbit a nivell municipal i comarcal. 
 

Partida pressupostària: 44.390€ 
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Creació de la Mesa d’ocupació i formació municipal: que agrupi els diferents 
recursos i que pugui contribuir a una millor coordinació en formació, prospecció i 
gestió d’afers laborals. Formada per tots els agents que treballin en el món de la 
formació i/o ocupació (Joventut, Serveis Socials Neàpolis, Promoció Econòmica, 
IMET...) amb la creença que junts arribarem més lluny en la lluita contra l’atur. 

 
 
Implementar noves mesures de millora de la difusió dels recursos i projectes de 

l’IMET: per tal d’incorporar les noves tecnologies per arribar a més gent. 
 
 
Continuïtat a les subvencions supramunicipals dels projectes d’Ocupació: 

1. Programa Joves per l’Ocupació (JPO): programa d’experiència professional 
per l’ocupació  juvenil a Catalunya 2015-2017. El programa combina accions 
d’orientació, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, amb 
l’objectiu de millorar la qualificació de les persones joves desocupades i 
facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Dirigit a Joves de 16 a 25 anys i 
joves menors de 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
Persones que no disposen del Graduat en Educació Secundària Obligatòria i 
aquells que malgrat l’han obtingut no han continuat amb els estudis 
postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu. Objectius prioritaris del 
programa “Joves per l'ocupació” són facilitar les eines necessàries per accedir 
al món laboral i/o el seu retorn al sistema educatiu. 

2. Programa de Mesures actives de inserció (RMI) col·laboració amb 
l’Ajuntament per formar persones que estan perceben una renda mínima 
d’inserció i accedeixen a un pla d’ocupació.................. ............... .......... 
....  

3. Programa de Formació d’oferta accions prioritàries (FOAP) que combinen a 
l’aprenentatge teòric amb les practiques laborals a empreses, amb la finalitat 
d’oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i a la 
qualificació i la promoció de les persones participants. 

 

4. Sol·licitar cinc accions formatives del programa JPO, de caràcter innovador i 
de suport a l’experiència pràctica (comerç, administratiu, estètica,...) 

 

5. Programes de Formació Inserció Adaptat (PFI adaptat), són programes 
adreçats a joves (d’entre 16 i 21 anys d’edat) que no han obtingut el Graduat 
en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i 
professionalitzadora en un perfil professional concret. 
Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats 
d'incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l'accés tant als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà (CFGM), com a altres ofertes formatives. 
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6. Programa TIMOL, Programa per a la inclusió a l’empresa ordinària de persones 
amb alguna discapacitat intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball 
amb suport. El projecte Timol, un projecte d'àmbit comarcal que es 
desenvolupa a l'IMET i que funciona des del 2006, té per objectiu la inserció a 
l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual i treballa a 
través de la metodologia de treball amb suport. 
 

7. Projecte Matí, programa per la inserció laboral de persones amb problemes de 
salut mental, mitjançant un recolzament especialitzat per accedir al mercat de 
treball (Projecte MATÍ) Des del projecte MATÍ, s'acompanya a les persones a 
poder trobar el seu lloc al mercat de treball, desenvolupant les seves 
competències i respectant els seus interessos i les seves decisions. Des del 
servei es treballa donant resposta a la diversitat de necessitats individuals, fent 
un pla d'acció a mida consensuat amb la persona i utilitzant recursos adreçats a 
qualsevol ciutadà.  
 

Partida pressupostària programes TIMOL i Matí: 258.712€ 

 
Projecte prelaboral: l’objectiu general del projecte Servei Prelaboral és crear un 
espai d’àmbit prelaboral, per acompanyar persones en risc d’exclusió social, que 
motivi i capaciti la persona en el procés de recerca de feina, autoconeixement 
d’habilitats i inserció en el mercat sociolaboral. El projecte s’adreça a persones en 
situació d’exclusió social que presenten dificultats per a la inclusió sociolaboral, 
concretament: Persones en situació d’atur usuàries de serveis socials, preferiblement 
majors de 30 anys i sense un perfil professional definit, amb pocs coneixements de 
pràctica laboral o amb pràctica obsoleta i que necessiten suport i tutela en el seu 
procés d’inserció laboral. 
 

Partida pressupostària: 7.800€ 

Persones ateses (2014-2015): 279 

 
 
 
 

 

Mesures Joventut Pla de Xoc 2016 

 

 

 

Servei d’orientació educativa i formativa de l’Oficina Jove: aquest servei de la 
Regidoria de Joventut, ofereix una orientació individualitzada per a joves per tal 
d’iniciar o recuperar un itinerari formatiu concret, personalitzat i basat en les seves 
necessitats.  
 

Informació de l’oferta educativa del territori, informació i tramitació de beques, 
informació sobre estudis a l’estranger, informació sobre convalidacions i 
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homologacions d’estudis, informació sobre els programes d’acreditació 
professional... 
 
Projecte formatiu de l’Oficina Jove: el projecte, liderat per la Regidoria de 
Joventut, consisteix en crear un calendari d’activitats formatives al llarg de tot 
l’any, a l’abast dels joves de la ciutat, unes activitats que han de donar resposta a 
les seves necessitats i ajudar-los en el camí de la seva emancipació, tenint molt 
present fer incís en aquells col·lectius i persones amb especials dificultats socials i 
econòmiques, garantint el màxim possible la seva equitat en l’accés a la formació i 
la capacitació professionalitzadora. En aquest sentit s’han fet tallers i xerrades per 
a grups diana i formacions obertes en l’àmbit de l’educació en el lleure, també 
iniciarem un programa d’informació entre iguals als instituts.  
 

Partida pressupostària: 12500€  

 
 
Punt d’informació i acreditació del Programa Acredita’t L’Oficina Jove Garraf: és 
un dels punts d’informació acreditats per l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals (ICQP) per tal d’informar i assessorar sobre aquest programa que 
pretén qualificar determinades capacitats a les persones que tenen una formació no 
reglada i/o experiència laboral en un àmbit laboral concret.  
 

 

Programa de Garantia Juvenil: la Garantia Juvenil és una iniciativa de la UE, per 
reduir l’atur juvenil.  L'objectiu és garantir que els joves menors de 29 anys puguin 
rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques 
després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. 
 

Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació: 
- Millora de la intermediació 
- Millora de l'ocupabilitat 
- Estímuls a la contractació 
- Foment de l'emprenedoria 

Partida pressupostària: 35000€  
 

 
Servei de treball de l’Oficina Jove: aquest és un servei d’orientació laboral 
personalitzada, que atén  joves de fins a 35 anys amb l’objectiu de donar eines per 
poder millorar els processos de recerca de feina i acompanyar-los durant el procés 
de recerca activa d’ocupació. Des del servei també es fa recerca d’ofertes de feina 
per a joves de la comarca, de les que se’n fa difusió a la Borsa d’ofertes de treball. 
També des del servei es publiquen tríptics informatius per donar a conèixer 
recursos, serveis i canvis normatius: Treballa a l’estiu, Treballa al Nadal, Treballa a 
l’estranger i Treballa-t’ho.  
 
 

Servei d’emprenedoria de l’Oficina Jove; l’Oficina Jove Garraf i la Regidoria de 
Joventut ofereix, des de fa uns anys, aquest servei, prestat per la CP'AC (Fundació 
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per la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya), de manera presencial. Té la 
finalitat de fomentar l'esperit emprenedor i promoure l'autoocupació entre els joves 
de 16 a 35 anys. Així, per tal de donar suport als joves emprenedors que es 
plantegen la creació de la seva pròpia empresa se'ls ofereix: 

1. Informació sobre formes jurídiques, tràmits i obligacions legals, ajuts i 
subvencions i línies de finançament. 

2. Orientació i assessorament personalitzat per a l'elaboració del pla 
d'empresa  per a l'avaluació de la viabilitat del projecte. 

3. Acompanyament en el procés de recerca de recursos i d'inici de 
l'activitat fins a la consolidació del negoci. 

4. Finançament, mitjançant una línia de microcrèdits, per a la posada en 
marxa del negoci. 

5. Suport als joves emprenedors que tenen dubtes sobre el seu projecte 
d'autoocupació. 

6. “Youth Business”, és un programa nacional de suport als joves 
emprenedors entre 18 i 35 anys que volen crear la seva pròpia 
empresa. 
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Eix social:  

Objectiu principal: contribuir a garantir els drets socials bàsics a les persones/famílies amb 

menys recursos 

Mesures 

sorgides del 

procés 

participatiu 

Import mesura Pressupost 

MESURES EIX SOCIAL PLA DE XOC 2016 

 
   

Mesures econòmiques directes: 
- Ajuts econòmics per primera necessitat 
- Ajuts pobresa energètica 
- Auditories energètiques 

No 

 
214.681€ 
110.000€ 
25.000€ 

349.681€ 

Mesures de suport a la vulnerabilitat alimentària infantil (menjadors escolars) No  50.000€ 

Mesures de suport a la vulnerabilitat alimentària infantil durant la temporada d’estiu 
- Ajuts menjador casal d’estiu 
- Xecs compra aliments frescos 
- Entregues dobles a l’Economat social 

No 
 

8.000€ 
40.000€ 

48.000€ 

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

No  175.000€ 

Mesures per donar suport a l’assistència dels nens i nenes als casals d’estiu i colònies No  43.000€ 

Centre obert No  165.000€ 

Creació d’un servei de reciclatge de roba de segona mà Sí  4.500€ 

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

- Menjador social 
- Cobertura servei de teleassitència 
- Treball grup de cuidadors 
- Transport adaptat 
- Servei d’atenció al domicili 

Si, ampliació 

 
 

90.000€ 
110.000€ 

 
40.000€ 
625.000€ 

865.000€ 

Mesures orientades a la prevenció i protecció dels maltractaments en la gent gran Sí  R.P. 

Articular el protocol onada de calor No  R.P. 

Mesures orientades a l’atenció a les persones sense sostre Sí  14.000€ 

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

Sí  40.000€ 

Iniciar tràmits per demanar a l’òrgan competent places TEGAR Sí  R.P. 
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Iniciar tràmit per demanar a l’òrgan competent la creació d’un centre de dia/residència persones 
amb discapacitat 

Sí 
 R.P. 

Elaboració d’un fulletó informatiu sobre prestacions i ajudes socials Sí  R.P. 

  

MESURES ACCIONS SALUT PLA DE XOC 2016 

 
   

Treballarem per donar major visibilitat de les malalties degeneratives Sí  R.P. 

Manteniment Pla acció Drogues Sí  16.128€ 

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

Sí 
 6.644€ 

Programa de suport a Adolescents i joves i les seves famílies front en primer diagnòstic de malaltia 
mental 

Sí 
 R.P. 

R.P. –Recursos propis 
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Eix educatiu:  

Objectiu principal: Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats en l’àmbit educatiu 

Mesures 

sorgides del 

procés 

participatiu 

Import mesura Pressupost 

MESURES EIX EDUCATIU PLA DE XOC 2016 

 
 

 
 

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

No 
 

16.000€ 

Mesures orientades a oferir espais familiars pels infants de 0 a 3 anys i les seves famílies No 

 1.033.496,13€ 
(Plica llars 

d’infant 
municipals) 

Continuïtat del pla d’acció per reduir l’absentisme escolar, l’abandonament i fracàs escolar Sí  R.P. 

Mesures orientades a donar suport a l’escolaritat Sí, ampliació  160.000€ 

Bonificacions que s’apliquen a escoles municipals (Escola d’art, escola de música) No 
 Taxes 

municipals 

Reforç escolar per nens i nenes amb dificultats d’aprenentatges No  16.000€ 

Treballar en el marc del Consell Escolar Municipal la vulnerabilitat infantil Sí  R.P. 

Projecte Serveis comunitaris alumnat secundària obligatòria 
Sí  Recursos 

Generalitat 

R.P. –Recursos propis 
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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 sorgides 

del procés 

participatiu 

Import mesura Pressupost 

MESURES EIX CONVIVÈNCIA I EQUITAT PLA DE XOC 2016 

 
 

 
 

Grups de resiliència per a infants víctimes de la violència masclista No  300€ 

Projecte “ Dones artesanes” No  800€ 

  

MESURES PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ PLA DE XOC 2016 

 
 

 
 

Promoure fòrums i/o espais de trobada on els recursos socials puguin intercanviar experiències Sí  R.P. 

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 

No 
 

R.P. 

Redacció i impuls del Pla Director de Cooperació No  R.P. 

Incloure les accions del Pla de xoc dins el Portal web de Govern Obert de VNG Sí  R.P. 

Creació d’un observatori de la realitat social vilanovina Sí  R.P. 

Treball en la línia de poder organitzar una fira social i solidària Sí  R.P. 

Estudiar la possibilitat d’adherir-nos a la xarxa de municipis per l’economia social Si  R.P. 

Mesures per potenciar la moneda social Turuta Sí  R.P. 

  

MESURES GENT GRAN PLA DE XOC 2016 

 
 

 
 

Potenciar mesures per fer una ciutat més accessible per a la gent gran Sí  R.P. 

R.P. –Recursos propis 
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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 les famílies amb dificultats sobrevingudes arran de la crisi, 

situant el lloguer social com una de les claus per treballar aquest greu problema 

Mesures sorgides 

del procés 

participatiu 

Import mesura Pressupost 

MESURES EIX HABITATGE PLA DE XOC 2016 

 
   

Mesures econòmiques per l’accés i/o manteniment de l’habitatge 
- Suport lloguer/hipoteques endarrerits – 1.200€ any per família 
- Suport lloguer/hipoteques mensual – Màxim 180€ mes/família durant 12 mesos 
- Petites reparacions/adaptacions habitatge – 500€ any/família 
- Auditories habitatge – 250€ aproximadament per auditoria 
- Facilitar accés a l’habitatge – 2.000€ any/família 
- Altes de subministrament bàsics – A concretar 
- Accés allotjament temporal – 800€ any/família 
- Subministrament de l’habitatge – 600€ cada sis mesos per família 
- Comptadors solidaris – Acord companyia d’aigües 
- Allotjament d’urgència – Contracte amb el servei 

Sí, ampliació 

 
 
 
 

267.737€ 

Ajuts econòmics de l’Oficina Local de l’Habitatge 
- Prestacions urgents per persones que han perdut l’habitatge per desnonament o dació en 

pagament 
- Prestacions urgents per deutes de lloguer 
- Prestacions urgent per deutes d’hipoteques 
- Ajuts lloguer per persones amb baixos ingressos 

No  
Recursos 

Generalitat 

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 

Sí, ampliació  
Recursos 

Generalitat 

Accions estratègiques i preventives 
- Mesures dirigides a dinamitzar i augmentar la borsa de lloguer social: 

- Tramitació expedients al banc per tenir pisos desocupats 
- Negociació amb entitats bancàries 
- Cessió pisos buits 

Sí, ampliació  R.P. 
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- Ordenança rehabilitació pisos buits per lloguer social 
- Major difusió servei mediació en lloguer social 

- Mesures orientades a la detecció i intervenció en situacions de risc de pèrdua de 
l’habitatge 

- 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 

R.P. –Recursos propis 
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Eix ocupació i treball:  

Objectiu principal: 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 sorgides 

del procés 

participatiu 

Import mesura Pressupost 

MESURES EIX OCUPACIÓ I TREBALL PLA DE XOC 2016 

 
   

Implementar noves mesures per treballar la inserció laboral de persones amb problemes de salut 
mental Sí  R.P. 

Impulsar la formació i les iniciatives d’emprenedoria i el cooperativisme Sí  44.390€ 

Incrementar els recursos humans i econòmics destinats a la detecció de necessitats de les empreses 
del territori Sí  18.000€ 

Creació de la Mesa d’ocupació i formació municipal Sí  R.P. 

Implementar noves mesures de millora de la difusió del recursos i projectes de l’IMET Sí  R.P. 

Continuïtat a les subvencions supramunicipals dels projectes d’ocupació 
- Programa joves per l’ocupació 
- Programa de mesures activa d’inserció 
- 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 

Sí  R.P. 

Projecte prelaboral No  7.800€ 

  

MESURES JOVENTUT PLA DE XOC 2016 

 
   

Serveis d’orientació educativa i formativa de l’Oficina Jove No  R.P. 

Projecte formatiu de l’Oficina Jove No  12.500€ 

Punt d’informació i acreditació del Programa Acredita’t L’Oficina Jove Garraf No  R.P. 

Programa de Garantia Juvenil No  35.000€ 

Serveis de treball de l’Oficina No  R.P. 

Servei d’emprenedoria de l’Oficina Jove No  R.P. 

R.P. –Recursos propis 

 
Vilanova i la Geltrú, 28 de gener de 2016 


