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SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
 
 Àrea: Polítiques de Ciutadania Presidenta: Llorenç Carbonell, Teresa 

   Coordinadora: Cortada de la Peña, Núria 

 Regidoria: Cultura, Convivència i Equitat Regidora: Llorenç Carbonell, Teresa 

 Cap del Servei: Illa i Sagarra, Núria 

 Adreça: Pl. de la Vila, 12 2n pis 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 3370 Adreça-e: convivència@vilanova.cat 
    equitat@vilanvoa.cat 

 Horari: De 9:30 a 14h de dilluns a divendres, tardes depenent dels programes 

 Altra inf.: Web: Web Convivència Web Equitat 

 

   
 
 Missió:  Generar polítiques que afavoreixin la inclusió i la cohesió social i promoguin la 

convivència amb equitat juntament amb la diversitat d’agents socials i ciutadania de 
Vilanova i la Geltrú 

 
 Mitjans:  Personal municipal i contractació externa. Contracte programa amb la Generalitat i 

subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 

Destinataris/àries: Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d’origen estranger i amb 
diversitat cultural i religiosa. Entitats. 

 
 Finalitat:  Promoure el sentiment de pertinença, la cultura del diàleg com a forma de gestió de 

conflictes i la riquesa de l’intercanvi preuant  les aportacions de les dones i reivindicant el 
valor de cada persona més enllà dels gèneres, de les cultures, de les creences, de les 
classes socials, dels itineraris de vida, de les identitats sexuals... en el marc del respecte 
als Drets Humans.  

 
 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal –PAM  2015/19 

 Vetllar per fer de la convivència i les polítiques d'igualtat de gènere eixos de la cohesió social a 

la ciutat 

 Garantir una oferta formativa i educativa pública de qualitat per a tothom 

 Donar suport a l'economia i l'emprenedoria social i solidària des de la perspectiva del bé comú 

 

 

 

 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/teresa_llorens.html
mailto:%20ncortada@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/teresa_llorens.html
mailto:nilla@vilanova.cat
mailto:convivència@vilanova.cat
mailto:equitat@vilanvoa.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/index.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/igualtat/index.html
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=5
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=5
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=2
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=14
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS 

Despeses 
Capítol Descripció Crèdits Totals 

consignats 
Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal 333.150,78 € 326.686,24 € 

Capítol II Despesa corrent 120.611,00 € 119.437,92 € 

Capítol IV Transferències corrents 13.550,00 € 13.550,00 € 

TOTAL 467.311,78 € 459.674,16 € 

%Execució pressupostària  98% 

 
Ingressos 

 
<Retorn índex document> 

Capítol Descripció 
Ingressos 
Previstos 

Drets 
reconeguts 

Capítol IV Transferències corrents - Aportació Gene. Diba 105.500,00 € 91.652,00 € 

TOTAL 105.500,00 € 91.652,00 € 

%Execució pressupostària 87 % 
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1.1. Sensibilització en convivència i equitat 
Projectes i activitats de sensibilització que tenen com a objectiu promoure la reflexió 
i/o formació al voltant de l’equitat com a valor imprescindible per a la convivència, 
posant especial atenció en diferents temàtiques: prejudicis, discriminació, civisme, 
mediació, diversitat sexual i de gènere, violència masclista, diversitat d’origen, 
cultural, de creences... 

DADES BÀSIQUES  

 
Responsables: ROSA CATALÀ, coordinadora de l’àmbit d’equitat de gènere 
  RUTH ABIZANDA, coordinadora de l’àmbit de diversitat i ciutadania 

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la Vila, 12 

 Horari: Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades 

 Telèfon:  93 814 00 00 ext. 3376 i ext. 3371 Adreça-e: rcatala@vilanova.cat 
     rabizanda@vilanova.cat 

 Destinataris/àries: Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d’origen estranger i 
amb diversitat cultural i religiosa. Entitats. 

 Altre Inf.: Web: Sensibilització Equitat Sensibilització Convivència 

Forma prestació del servei:Gestió directa per l’entitat local. Gestió per conveni de col·laboració 
interadministratiu   Gestió indirecta mitjançant concessió, en què el 
concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 3270 NOM: Administració general Convivència i Equitat 
IMPORT: 326.686,24€ Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 3271 NOM: Sensibilització Convivència i Equitat 
IMPORT: 10.335,50€ Capítol II 

 
 
Despeses(agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern.  
 
Capítol I 
 

 Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Sensibilització en Convivència i 
Equitat 

5 3   8 28% 100.912,00€ 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

08 3271 2279900 
SENSIBILITZACIÓ 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT 12.981,53 € 10.335,50 € 

      

 Total Sensibilització Convivència i Equitat 12.981,53 € 10.335,50 € 

  %Execució pressupostària:  80 % 
 

mailto:rcatala@vilanova.cat
mailto:rabizanda@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/igualtat/activitats.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/sensibilitzacio.html
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Ingressos 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

08.46130 DIPUTACIÓ, CONVIVÈNCIA I EQUITAT 37.396,00 € 

08.45060 
GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE 
CONVIVÈNCIA 21.145,00 € 

 TOTAL INGRESSOS  58.541,00 € 
 
 
Total despesa Sensibilització en Convivència i Equitat 

 

 
OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Dotar d'eines a les persones, entitats i organitzacions per tal d'afavorir les relacions de 
convivència amb equitat i la cultura del diàleg i la prevenció de la violència masclista 
 

 Millorar la qualitat educativa a Vilanova i la Geltrú 
 

ACTIVITATS 
 

Jornades formatives 
 

Acció 1 – JORNADES FORMATIVES sobre la no-violència vers les dones, en el marc del Dia  

Internacional contra la violència vers les dones (25 de novembre) i del Dia internacional contra  

la Mutilació Genital Femenina (6 de febrer) i sobre la Diversitat i la Convivència  

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de persones participants TEIXINT LA 
CONVIVÈNCIA. El treball de les entitats en la 
millora de les relacions i la cohesió social 
 

80 

3 Nombre de persones participants  
Violència Masclista, per què encara?" Quins 
eixos posa en joc la violència masclista per 
travessar les diferents quotidianitats?, 

40 

3 Nombre de persones participants Formació a 
càrrec de Bombo Ndir adreçada a professionals i 
ciutadania en general.   

23 

 
 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 100.912,00 € 

II  Despesa corrent 10.335,50 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 111.247,50 € 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=17
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=17
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=6
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Programació estable d’activitats de sensibilització 
 

Tràmits associats: 

 Inscripció a l'Àgora d'Equitat 

 

Acció 2- Inclosa al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 
 Dur a terme formació oberta a tota la ciutadania, en especial a entitats i col·lectius, interessada 

en conèixer millor la manera de comunicar-se i relacionar-se 
 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de tallers anuals “Associacions en 
sintonia” 

1 

3 Nombre de persones participants en els diferents 
tallers 

13 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Acció 3- Inclosa al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 
 Iniciar "Paternatge Responsable" espai participatiu i de formació adreçat a homes, futurs pares i 

pares novells, on desenvolupar coneixements i actituds basades en l'equitat 
 

Tipus*  Indicadors 2016 

3 Nombre de tallers anuals 2 
3 Nombre de persones participants 30 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
Acció 4 – Formació Acompanyament en situacions de violència masclista 

 

Tipus* Nom Activitat 1 / Indicadors 2016 

3 Nombre de persones participants 18 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 
Acció 5 – ÀGORA. Programació estable d’activitats de sensibilització envers la convivència i 

 l’equitat (xerrades, exposicions, tallers...), amb la col·laboració d’entitats i serveis 

 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de díptics amb propostes d’activitats 2 
3 Nombre d’activitats programades 33 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17721
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=51
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=51
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=52
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=52
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Espais de divulgació 
 

Tràmits associats: 
 Inscripció a l'Àgora d'Equitat 

 Subscripció al butlletí de Convivència i Equitat  

 
Acció 6- Inclosa al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 
 Divulgar continguts rellevants entorn la convivència i l'equitat a través dels mitjans de 

comunicació locals 
 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de temàtiques tractades (violència 
masclista, diversitat sexual i de gènere, 
commemoració de diades...)  

13 

3 Nombre de mitjans de comunicació (ràdio i 
televisió, premsa, butlletins electrònics...)      

12 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Acció 7 – BUTLLETÍ DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT. Publicació digital periòdica que recull  

propostes d’activitats, articles i enllaços d’interés. 

 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de Butlletins de Convivència i Equitat 2 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Activitats dins el Pla d’Animació Educativa (PAE) a les escoles 

 
Acció 8 – TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ adreçats especialment a l’alumnat dels centres 
educatius a través del PAE (Pla d’Animació Educativa),  al voltant de temàtiques de 
relacions de gènere, sexualitat i afectivitat, violència masclista, coeducació i diversitat 
familiar, prevenció de la desigualtat i identificació dels valors i actituds sexistes, diversitat 
cultural, d’origen i creences, prejudicis i discriminació, consciència cívica i 
corresponsabilitat, cultura del diàleg i mediació.  
 
 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de tallers diferents oferts 15 
3 Nombre de centres on s’han realitzat tallers 16 
3 Nombre d’infants i joves participants 4.558 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17721
http://www.vilanova.cat/jsp/newsletters/newsletters.jsp
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=136
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=136
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Cursos en el  marc del Campus Universitari de la Mediterrània 
 

 

Acció 9 -   CURSOS EN EL MARC DEL CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA.  

Organització de dos cursos anuals per a la sensibilització en temes de convivència i equitat 

 

Tipus*  Indicadors 2016 

3 Diversitat sexual i de gènere: reptes i oportunitats. 
Nombre de persones participants  

41 

3 Reconeixements, flexibilitats i radicalismes: 
Un apropament a la construcció de les identitats i 
als seus efectes. Nombre de persones 
participants  

36 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

 

 
<Retorn índex document> 
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1.2. Gestió de la diversitat 
 
 

 
Es duen a terme diferents projectes i activitats que tenen com a objectius promoure 
la relació, el coneixement, el reconeixement mutu i l’intercanvi entre persones, 
entitats i/o col·lectius amb diversitat d’orígens, cultures, creences i religions, opcions 
sexuals... I  oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d’oportunitats 
i l’equitat a col·lectius vulnerables  
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DADES BÀSIQUES  

 
 Responsable: ROSA CATALÀ, coordinadora de l’àmbit d’equitat de gènere 
  RUTH ABIZANDA, coordinadora de l’àmbit de Ciutadania i Convivència 

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la vila, 12 

 Horari: Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades 

 Telèfon: 93 814 00 00 ext. 3376 i ext. 3371 Adreça-e: rcatala@vilanova.cat 
     rabizanda@vilanova.cat 

 Destinataris/àries: Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d’origen estranger i 
amb diversitat cultural i religiosa. Entitats. 

 Altre Inf.: Web: Diversitat sexual i de gènere 

    Diversitat d’origen 

 Diversitat de creences i religions 

  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local . Gestió per conveni de 
col·laboració interadministratiu. Gestió indirecta mitjançant concessió, en 
què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 3270 NOM:Administració general Convivència i Equitat 
IMPORT: 326.686,24€ Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 3273 NOM:Gestió de la 
DiversitatIMPORT: 9.291,44€ Capítol II 

Programa pressupostari: CODI: 3273 NOM:Gestió de la 
DiversitatIMPORT: 13.550,00€ Capítol IV 

 
 
Despeses(agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 
Capítol I 
 

 Nivell lloc de treball 
   A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Gestió de la diversitat 5 2   7 33% 113.696,99€ 

 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

08 3273 2279901 GESTIÓ DIVERSITAT 8.600,00 € 9.291,44 € 
      

08 3273 48200 CONVENIS 11.550,00 € 11.550,00 € 

08 3273 48201 CONVENI CITE 2.000,00 € 2.000,00 € 

 Total Gestió de la diversitat 22.150,00 € 22.841,44 € 

  %Execució pressupostària:  97 % 

mailto:rcatala@vilanova.cat
mailto:rabizanda@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/gent_jove/grup_de_suport_per_a_joves_lgtbi.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/acollida_a_les_persones_nouvingudes/acollida_a_les_persones_nouvingudes.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/religions.html


Memòria Servei de Convivència i Equitat 2016  Pàg. 14 de 26 

 

 

 

 
Total despesa Gestió de la Diversitat 

 

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Fomentar l’emprenedoria social 

 Promoure el civisme com a eina clau per a fomentar la convivència 

 
OBJECTIUS no inclosos al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015-19 

 
 Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per raó de gènere, 

origen, orientació sexual, creences, cultura, classe social... 
 Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius 

. 
 Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d’oportunitats i l’equitat a col·lectius 

vulnerables. 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 113.696,99 € 

II  Despesa corrent 9.291,44 € 

IV  Transferències corrents 13.550,00 € 

 TOTAL 136.538,43 € 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=36
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=36
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=67
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ACTIVITATS 
 

Projectes de foment empoderament personal i del respecte a la diversitat 
 

Acció 1- Inclosa al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 

 Iniciar el projecte “Dones Artesanes” que conjuga formació i autoocupació en el marc de 

l’artesania de petit format, adreçat a dones amb habilitats creatives, producció artesanal pròpia 

i vulnerabilitat econòmica 

  
 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de dones participants 15 
3 Nombre de vegades que han participat en fires 

d’artesania 
4 

 Tipus 3. Indicador de Producte – Resultat 

 

Acció 2 –  DONA, IDENTITAT, DIVERSITAT. Espai de trobada setmanal que té per finalitat 

cultivar les relacions entre dones de diferents procedències i edats, per anar creant vincles 

i oblidant prejudicis, descobrint altres maneres de viure i entendre la vida, compartint  

experiències i intercanviant coneixements. 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de dones participants 20 
3 Nombre d’orígens diversos  10 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Acció 3 - COMPARTIM, espai de trobada obert a totes les famílies a les escoles, on dia a dia  
es pretén posar l’accent en fer créixer l’hàbit de relació, la conversa amable, l’intercanvi  
d’experiències i el respecte a la diferència.  

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de centres escolars 3 
3 Nombre de persones participants 37 
3 Nombre d’orígens diversos 10 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

Acció 4 – GRUP DE SUPORT A JOVES LGTBI I ALIATS. Espai de trobada i empoderament de 
persones LGTBI. Projecte compartit amb la regidoria de Joventut 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de joves participants 20 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=110
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=110
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=110
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Promoció de l’ús divers i responsable de l’espai públic 
 

Tràmits associats: 

 Sol·licitud de mediació 

 
Acció 5 - Inclosa al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 
 Redactar, donar a conèixer i desplegar un pla de xoc de civisme de la ma de tots els agents 

implicats 
 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre d'àmbits que s'han implicat en el procés 
participatiu, previ a la redacció del Pla 
(professionals de l'administració, entitats, 
gremis...) 

8 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Acció 6 – GESTIÓ D’INCIDÈNCIES DE CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC. Canalitzar i donar 
resposta a les queixes i suggeriments de la ciutadania al voltant de dificultats de convivència 
generades per l’ús de l’espai públic. Habitualment sobre sorolls, ús dels espais públics, tinença 
d’animals... 

 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de queixes gestionades 21 
3 Nombre de temàtiques motiu de la queixa 10 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 

Acollida a persones d’origen estranger 
 

Tràmits associats: 

 Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya 

 Sol·licitud de proposta d'informe d'integració social al municipi (renovació de residència temporal) 

 

Acció 7 – FORMACIÓ DE PRIMERA ACOLLIDA, formació que preveu la Llei d'acollida de les 
persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya, com a mòdul B (Orientació laboral 
i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria) i mòdul C (Coneixement de la societat catalana i 
el seu marc jurídic), ambdós de 15 hores de durada. 
 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2900
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=218
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=218
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17723
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17812
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* Tipus 3. Indicador 

de Producte - 

Resultat 

 

Acció 8 -  PROPOSTES INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL I D’INFORMES D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL AL MUNICIPI. Expedició de propostes d’informes d’arrelament social al municipi i 
d’informes d’integració social al municipi 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de propostes d’informes d’arrelament 
social al municipi 

41 

3 Nombre de propostes d’integració social al 
municipi 

4 

3 Nombre de procedències diverses de les 
persones sol·licitants 

19 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Acció 9 – CONVENI AMB EL CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS, 
CITE. Conveni anual de col·laboració que té com a finalitat garantir els serveis que faciliten l’estada 
i la inserció social dels immigrants estrangers i informació sobre mobilitat de treballadors  des de 
l’oficina que CITE té al municipi i oferir assessorament i formació a professionals i ciutadania. 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de persones ateses  229 
3 Nombre de consultes ateses 731 
3 Nombre de temàtiques motius de les consultes 29 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Col·laboració amb el teixit associatiu 

Acció 10 – SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU, Col·laboració amb associacions que treballin per a 
la promoció de  la convivència amb equitat . Convenis i subvencions i Seguiment i suport en els 
projectes i actuacions amb objectius compartits  

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre d’entitats que han sol·licitat subvenció 13 
3 Nombre d’entitats que han rebut subvenció 12 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

Acció 11  – CASAL DE DONES 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de cursos realitzats   2 
3 Nombre de persones participants 50 
3 Nombre d’orígens diversos 10 
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Equipaments relacionats 

 Sant Pau: Espai d'Entitats 

A partir del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les entitats del Casal de dones signat 
el maig de 2015 per l’ocupació d’espai de l’Espai d’Entitats Sant Pau, al llarg del 2016 s’ha treballat 
per definir conjuntament l’abast i la gestió de l’equipament que ha d’aglutinar tota l’activitat del Casal 
de Dones. 

El juliol de 2016 es va signar també un conveni de col·laboració per a la sensibilització ciutadana 
entorn la violència masclista entre l’Associació de dones La Frontissa, en representació del col·lectiu 
Casal de dones i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que es concretava en la gestió d’un espai de 
difusió per donar a conèixer l’estat dels feminicidis al país.  

 
Acció 12 - FESTA DE LA DIVERSITAT CULTURAL Fruit de la col·laboració i l’intercanvi d’entitats 
culturals i amb l’objectiu de  promoure el reconeixement de les diverses cultures presents a la ciutat, 
des del 2014, un cop l’any, coincidint amb el Dia mundial de la Diversitat Cultural i el 
Desenvolupament (21 de maig),  s’organitzen un ampli ventall d'activitats per tal de fer palesa la 
riquesa cultural de la població vilanovina i donar a conèixer aquestes entitats que treballen, dia a 
dia, per afavorir la convivència des del respecte a la diferència.  

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre d’entitats participants 12 
3 Nombre de grups de projectes municipals 

implicats 
 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Acció 13 - XARXA D’ESPAIS PER LA LLENGUAXarxa associativa que té la finalitat d’afavorir el 
coneixement de la llengua catalana i de l'entorn a totes les persones, especialment les nouvingudes 
i d’impulsar la llengua catalana com a llengua d'ús habitual entre la ciutadania.  
Impulsada conjuntament amb Política Lingüística (Cultura), està integrada per diverses entitats i 
serveis de la ciutat que ofereixen formació de català.  

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre d’entitats participants que en formen part 5 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 
 
<Retorn índex document> 
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1.3. Gestió del conflicte 
 
 
 

S’ofereixen diferents recursos per donar resposta a les demandes de suport en 
temes de gestió de conflictes  creats, d’una banda,  per la presència de la desigualtat, 
la discriminació i la violència masclista i d’una altra,  com a fruit de discrepàncies i 
divergència d’interessos entre la ciutadania 
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DADES BÀSIQUES  

 
Responsables: ROSA CATALÀ, coordinadora de l’àmbit d’equitat de gènere 
  RUTH ABIZANDA, coordinadora de l’àmbit de diversitat i ciutadania 

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la Vila, 12 

 Horari: Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades 

 Telèfon:  93 814 00 00 ext. 3376 i ext. 3371 Adreça-e: rcatala@vilanova.cat 

     rabizanda@vilanova.cat  

 Destinataris/àries: Ciutadania en general. Dones. Persones LGTBI. Persones d’origen estranger i 
amb diversitat cultural i religiosa. Entitats. 

 Altre Inf.: Web: Gestió del conflicte  Violència masclista 

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local . Gestió per conveni de 
col·laboració interadministratiu. Gestió indirecta mitjançant concessió, en 
què el concessionari gestiona el servei al seu risc i ventura 

DADES ECONÒMIQUES 

 

Programa pressupostari: CODI: 3270 NOM:Administració general Convivència i Equitat 
IMPORT: 326.686,24€ Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 3272 NOM:Gestió del conflicte 
IMPORT: 94.004,50 € Capítol II 

 
 
Despeses(agrupat per capítols) 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
Capítol I 
 

 Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Gestió del conflicte 5 2   7 30% 96.383,41€ 

 
 
Capítol II i IV  
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 

consignats 
Obligacions 

 reconegudes 

08 3272 2279902 
GESTIÓ DEL CONFLICTE: 
SERVEIS DE MEDIACIÓ 63.882,00 € 63.789,96 € 

08 3272 2279903 
GESTIÓ DEL CONFLICTE: 
ESPAI D'EQUITAT 30.147,47 € 30.214,54 € 

      

 Total Gestió del conflicte 94.029,47 € 94.004,50 € 

  %Execució pressupostària:  100 % 
Ingressos 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

08.45011 GENERALITAT, FITXA 28 SIAD EQUITAT 33.111,00 € 

   

 TOTAL INGRESSOS  33.111,00 € 

mailto:rcatala@vilanova.cat
mailto:rabizanda@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/convivencia/gest_conflicte.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/igualtat/violencia_genere.html
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Total despesa Gestió del conflicte 

 

       
OBJECTIUS no inclosos al Pla d’Actuació Municipal –PAM 2015-19 

 

1. Assegurar la  Detecció, Atenció i recuperació de persones que pateixen violència masclista 

2. Garantir l’atenció de les víctimes d’homobòfia, bifòbia o transfòbia 

3. Promoure la cultura del diàleg i la gestió alternativa de conflictes 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import 

I  Personal 96.383,41€ 

II  Despesa corrent 94.004,50 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 190.387,91 € 
€ 



Memòria Servei de Convivència i Equitat 2016  Pàg. 22 de 26 

 

ACTIVITATS 
 

Atenció individual i grupal a persones que pateixen violència masclista 
Tràmits associats: 

 Accés al servei d'atenció jurídica 

 Accés al servei d'atenció psicològica 

 Centres d'acollida de dones maltractades (Generalitat) 

 

Equipaments relacionats:  

 Oficina de l'Espai d'Equitat 

 

Acció 1- ESPAI D’EQUITAT -SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones) Donar resposta a 
les demandes d’informació, assessorament i suport en temes de gestió de conflictes creats per la 
presència de desigualtat entre homes i dones, la discriminació i la violència masclista.  

- Primera acollida i informació: informacions sobre activitats i recursos 

- Primera atenció: contenció, suport i derivació 

- Assessorament jurídic en temes de família i violència masclista: separacions, divorcis, 
parelles de fet, custòdia de les filles i els fills, règim de visites, pensions alimentàries, 
maltractaments, assetjament sexual, justícia gratuïta, laboral i d’altres... 

- Atenció psicològica individual i grupal: orientació diagnòstica, intervenció psicològica 
individual  i/o teràpia grupal. 

- Grups de resiliència per a infants i adolescents en situació de violència masclista 

 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de persones ateses  251 
(242D i9H) 

3 Nombre de persones que han rebut primera 
atenció 

 
90 

3 Nombre de persones que han rebut 
assessorament jurídic 

147 

3 
 

Nombre de persones que han rebut atenció 
psicològica individual 

104 

3 
 

Nombre de persones que han rebut atenció 
psicològica grupal 

43 

3 
 

Nombre d’infants i joves que han participant en 
els grups de resiliència  

12 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17621
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=35
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=27
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=41298&id_tema=
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Acció 2 – COORDINACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROTOCOL MUNICIPAL 
D’ACCIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA  MASCLISTA 

La comissió és l’encarregada de fer el seguiment del Circuit municipal d’atenció a les dones que 
pateixen violència masclista. L’objectiu del circuit és donar una resposta adequada, coordinada, 
transversal, integral i àgil, d’acord amb els principis establerts en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret 
de les dones a eradicar la violència masclista. La Comissió inclou persones representants dels 
diferents àmbits: Policial, judicial, sanitari, sòcio-comunitari. Es reuneix dos cops l’any i se sustenta 
en un grup de treball que es reuneix mensualment. 

 

Accions per a la igualtat de tracte de les persones LGTBI 

Acció 3 – DEFINICIÓ DE LES PRIMERES LINIES D’INTERVENCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
DE LA LLEI 11/2014per garantir els drets de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i tramitació de denúncies 

 
Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de denúncies tramitades 1 
* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

Mediació ciutadana 
Tràmits associats: 

 Sol·licitud de mediació 

 

Equipaments relacionats: Casa Olivella 

 Oficina de Convivència 

 

Acció 4 – SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA per facilitar  que les parts implicades en un conflicte 
(veïnal, familiar, col·lectiu, associatiu...) trobin una solució a la situació plantejada el màxim de 
satisfacció possible.  

Participació als Cercles de comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona. 
 

Tipus* Indicadors 2016 

3 Nombre de casos tancats 182 

3 Nombre de persones ateses 425 

3 Nombre de casos veïnals tancats 124 

3 Nombre de casos familiars tancats 46 

3 Grau de satisfacció de les persones usuàries del 
servei (escala de 0 a 3, "gens, poc, força o molt 
satisfeta") 

2,5 

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

<Retorn índex document> 
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1.4. Administració general Convivència i Equitat 
Treball intern a partir de l’observació i anàlisi de la realitat, sempre canviant, en els àmbits de 
diversitat i convivència.Coordinació del Servei, col·laboracions amb institucions, etc. 

 

 

DADES BÀSIQUES 

 Responsable: ILLA SAGARRA, NÚRIA 

 Adreça: Plaça de la Vila, 8 i Plaça de la Vila, 12 

 Horari: Flexible. Matins i tardes en funció de les activitats programades 

 Telèfon:  93 814 00 00 ext. 3376 i ext. 3371 Adreça-e: rcatala@vilanova.cat 

     rabizanda@vilanova.cat 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 3270 NOM:Administració general Convivència i Equitat 
IMPORT: 326.686,24€ Capítol I 

Programa pressupostari: CODI: 3270 NOM:Administració general Convivència i Equitat 
IMPORT: 5.806,48€ Capítol II 

 
Despeses 
Detall (agrupat per capítols)  
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
Capítol I 
 

 Nivell lloc de treball 
  A           C         D          E 

Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Administració general 5    5 9% 36.293,23 € 

 
 
Capítol II i IV 
 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

08 3270 22000 DESPESES OFICINA 5.000,00 € 5.806,48 € 
      

      

 Total Administració general 5.000,00 € 5.806,48 € 

  Execució pressupostària:  116 % 
 

 
 
Total despesa: Administració general 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal 36.293,23 € 

II  Despesa corrent 5.806,48 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 42.099,71 € 

mailto:rcatala@vilanova.cat
mailto:rabizanda@vilanova.cat
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ACTIVITATS 

 

Coordinació interna 

Acció 1 – PARTICIPACIÓ EN LA DEFINICIÓ I REVISIÓ DE DIVERSOS PLANS MUNICIPALS ( 
Joventut, infància i adolescència, emergència social...) I COMISSIONS TRANSVERSALS ( 
Nomenclàtor...) 

 

Acció 2 – COORDINACIÓ DE PROJECTES I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL SERVEI 

 

 
<Retorn índex document> 
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VALORACIÓ 
El Servei de Convivència i Equitat durant el 2016 ha consolidat les tres línies de treball: 
Sensibilització en Convivència i Equitat, Gestió de la Diversitat i Gestió del conflicte, 
coincidents en els dos àmbits d’actuació: Equitat de gènere i Ciutadania i convivència. Es tracta 
de tres línies diferenciades però que s’interrelacionen de forma molt estreta, treballant de forma 
transversal tant dins del propi servei com dins de l’organització i en xarxa amb la ciutadania i entitats 
de la ciutat. 
  
Tota l’activitat està concebuda cercant l’equilibri entre la necessitat de donar resposta a la realitat 
de la ciutat pel que fa a la convivència i l’equitat, en canvi constant, i l’optimització tant dels recursos 
humans com econòmics. 
 
Mostra  de l’evolució permanent de les polítiques públiques pel que fa a aquesta temàtica és la 
incorporació, a finals d’any, de l’atenció a les persones LGTBI en el marc de l’Espai d’Equitat i la 
incorporació de les directrius que preveu la Llei d’acollida de les persones estrangeres immigrades 
en l’àmbit de Ciutadania i Convivència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Retorn índex document> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


