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1.

Presentació

Els serveis socials bàsics municipals són el primer nivell d’atenció dels ciutadans i ciutadanes
i la garantia de més proximitat als usuaris i usuàries i als àmbits familiar i social. Estan dotats
d’un equip multidisciplinari. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar
l’autonomia de les persones perquè visquin dignament i han de donar respostes en l’àmbit
propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis. Se’ls hi assignen funcions de
detecció, prevenció, informació i orientació, diagnòstic, intervenció i tractament social, impuls
de mesures d’inserció social, gestió de prestacions econòmiques, coordinació amb altres
serveis i sistemes (sanitat, justícia, educació...)
Valors dels Serveis Socials d’Olesa de Montserrat :

Igualtat

Atenció
personalitzad
a i integral

Subsidiaritat
proximitat

Universalitat

Orientació a
resultats

Valors del Model
de Serveis
Socials

Qualitat
dels serveis Orientació a
la
ciutadania
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Dimensió
comunitària

Interdiscipli
narietat

Treball en
xarxa

2.

Estructura, organització i mitjans
2.1

Competències i funcions

El Departament de serveis socials municipal està inserit en la Regidoria de Benestar Social i
depèn funcionalment de l’Àrea d’atenció a les persones, les seves funcions es resumeixen
en:
 Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies
 Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió
 Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials del nostre municipi
 Informar, valorar, orientar i assessorar les persones, famílies i/o grups
 Aplicar accions o intervencions de suport i seguiment de persones, famílies i/o grups
 Gestionar i coordinar els serveis corresponents a Atenció Primària (SAD, Centre
Obert,...), tant a nivell municipal com intermunicipal
 Tramitar i fer el seguiment de les diferents prestacions i recursos social
Pel que fa a les competències, els serveis socials estan organitzats en 3 grans unitats
d’actuació d’atenció directa i un quart bloc que engloba els projectes que es desenvolupen
en el marc del Departament i que donen resposta a l’atenció comunitària
Acollida:
Atén a les persones, famílies que s’adrecen per primera vegada al servei o que malgrat
tenir entrevistes de continuïtat les seves demandes necessiten d’intervencions puntuals i
no requereixen d’una alta intensitat.
Tractament :
Atén a les persones/famílies que requereixen d’una intervenció professional continuada i
de major intensitat en consonància a la problemàtica presentada i en vies a la seva
resolució i/o contenció
Atenció a la Dependència, gent gran i salut ;
Atén a les persones grans o persones amb problemes de salut que requereixen d’un
suport personalitzat al domicili o aquelles persones a les que cal valorar la seva situació
de dependència i prescriure uns recursos específics
Projectes;
Totes aquelles activitats, projectes, serveis... que estan impulsats, coordinats... pel
Departament de serveis socials i que tenen una metodologia d’intervenció comunitària.
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2.2

Organigrama

Regidoria de Benestar Social
Jordi Martínez

Gerència
Mercè Roquer
Cap d’Àrea de Serveis a la
Persona
Francesc Sancho

Tècnic Cap de Gestió de
Serveis Socials
Margarita Ruiz

Administració

Acollida

Administrativa
Sandra Cáliz

Treballadora
Social
Isabel Parra

Administrativa
Maria Farràs

Dependència, Gent
Gran i Salut

Seguiment

Treballadora
Social
Mar Domingo

Treballadora
Social
MartaVirino/Alba
Calabuig

Educadora
Social
Yésica Blázquez

Treballadora
Social
Esther Álvarez

Educadora
Social
Raquel Ramos

Educador Social
Victor García

Administrativa
Laura
Pérez/Sónia
Gual

2.3

Educadora
Social
Anna Santiago

Treballadora
Social
Pepi Boada

Treballadora
Social
Elisabeth
Linares
Treballadora
Familiar
Sagrari
Echavarri

Normativa

La llei fonamental que regeix el funcionament del Departament de serveis socials és la Llei
12/2007 de serveis socials:
La Llei de serveis socials de l’11 d’octubre de 2007 regula i ordena el sistema de serveis
socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés universal. En la Llei s’estableix un conjunt de drets
garantits per a tota la ciutadania en matèria de benestar social i genera, per tant, un conjunt
d’obligacions per a les administracions per a les administracions públiques encarregades de
prestar els serveis vinculats amb l’exercici d’aquesta garantia de drets.

8

En l’Article 31 queden recollides les competències que corresponen a l’àmbit municipal:
a. Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial
b. Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.
c. Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en
el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent.
d. Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
bàsics.
e. Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f. Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la
Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis
socials i el pla estratègic corresponent.
g. Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions
d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
h. Exercir les funcions que li delegui l’Administració de la Generalitat
i. Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de
serveis socials.
j. Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis
socials locals.
k. Les que els atribueixen les lleis.

2.4

Recursos humans

El Departament disposa de :







6 Treballadores socials
4 Educadors/es socials
1 Treballadora familiar
1 Tècnica cap de gestió
3 Administratives
Personal extern pels diferents projectes

2.5

Seus, adreces i telèfons

La Seu de serveis socials està ubicada al Cal Mané – Parc Municipal s/n
Telèfon: 93 778 00 50 ext 5
Fax: 93 778 47 90
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Activitats

A - POBLACIÓ GENERAL
3.1 Serveis Socials Bàsics
3.1.1

Descripció

És el primer nivell del sistema públic de serveis socials, els més pròxims a la ciutadania i
l’entorn.
Els professionals que atenen en aquest primer nivell vetllen per l’autonomia i la promoció de
les persones detectant les situacions de necessitat , oferint informació, orientació i
assessorament a les persones, fent diagnòstics socials i desenvolupant accions de prevenció,
acompanyament i tractament sobre les situacions de necessitat, de risc social i/o exclusió
social.

3.1.2

Resultats
DADES GENERALS

Nombre de equips
Temps d’espera
Nombre d’usuaris atesos

1
Situació ordinària 10-15 dies en
funció d’equip. Situació d’urgència
immediata
9574

NOMBRE D’ACTUACIONS PER PRESTACIÓ
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PREVECIÓ i DERIVACIÓ

Informació, valoració,
orientació i assessorament
tramitació
Accés a recursos
normalitzats, derivacions
Ajut a domicili

AJUDA A DOMICILI

Serveis de teleassistència
Acolliment familiar
ALLOTJAMENT ALTERNATIU

11

19.499
3.069
37.918,23hores
911
5

Estades d’emergència

46

Estades serveis xarxa

15

NOMBRE DE PROBLEMÀTIQUES DETECTADES
Habitatge
Econòmiques
Laborals
Salut
Aprenentatge
Discapacitat
Maltractaments, negligència
Mancances relacionals i socials
Altres

503
1419
511
1115
197
247
156
829
149

Atenció directa individual presencial i/o
telefònica/familiar segons equips
22%
33%

45%
Equip Acollida

3.1.3

Equip Tractament

Equip Gent gran i salut

Costos

COST SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Professionals tècnics Treball social/Educació
social

444.703,10€

3.2 Ajuts d’urgència Social i de suport a les famílies
3.2.1

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa disposa d’unes bases pròpies per a poder adjudicar els ajuts d’urgència
social que són aquelles aportacions dineràries que l’administració fa per poder pal·liar
situacions de manca de cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies així com de
subvencions concretes per a garantir assistència a les llars d’infants i a les activitats d’estiu.
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3.2.2

Concepte

Resultats

AJUTS SOCIALS
Beneficiaris /
Nombre ajudes tramitades

Cost

Habitatge/Allotjament/petits
arranjaments

31

20.893,45€

Alimentació/Supermercat

542

49.382,79€

Subministraments aigua

270

18.856,87€

Subministraments llum/
gas

856

50.849,65€

Farmàcia

67

2.943,00€

Transport /FFCC+taxi

96

11.224,09€

Serveis de menjador

92

7.787,11€

Llar d’infants

19

23.365,62€

Òptica

13

2.770,63€

Casals d’estiu

96

19.508,53€

Activitats extraescolars
Suport escolaritat

107

17.220,57€

Formació

5

TOTAL

2.194 Ajuts tramitats

760,00€
225.562,31 €

Comparativa dels ajuts socials dels darrers 3 anys:

AJUTS SOCIALS
TIPOLOGIA D'AJUTS
Habitatge ( lloguers, estades
temporals, relloguers, residències...)
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Import dels
ajuts 2019

Import dels
ajuts 2020

Import dels
ajuts 2021

5.349,22€

8.316,80€

20.893,45€

Ajudes tècniques i
tractaments(medicació, tractaments

5.026,63€

4.935,42€

5.713,63€

30.688,29€

71.883,20€

57.169,9€

73.696,64€

69.422,69€

69.706,52€

extraescolars, escoles bressol, casals
d'estiu..)

41.992,19€

37.796,54€

60.854,72€

Ajuts de transport

14.529,85€

7.586,95€

11.224,09€

0€

0€

0€

171.282,82€

199.941,60€

especials, etc.)

Necessitats bàsiques(Alimentació,
àpats, menjador escolar, etc.)

Subministraments( Llum, aigua,
gas, butà)

Atenció a la infància( activitats

Varis

TOTALS

225.562,31 €

(Gràfic evolució ajuts socials 2019-2021)

AJUTS SOCIALS - evolució 2019-2021
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2019

3.2.3
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2020

2021

Costos

El pressupost de serveis socials contempla una partida destinada a fer front als ajuts
d’urgència social que són de competència municipal i així ho recull la llei de serveis
socials.

3.3 Banc d’aliments
3.3.1

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa d’un Banc d’Aliments amb
l’Associació del Voluntariat Vicencià.

conveni amb

Aquest Banc es sustenta amb les aportacions econòmiques de l’Ajuntament i de la pròpia
entitat i el material subministrat per Creu Roja i les aportacions dels ciutadans d’Olesa efectiva
en la recollida d’aliments que es fa mensualment als supermercats del municipi.
.

3.3.2

Resultats

Banc d’aliments i necessitats bàsiques 2021
Lots d’aliments
Aliments infantils
Mobles i estris
Rober
Canastretes nadó

3.3.3



2.827
257
223
451
17

Costos

Subvenció directe a l’entitat: 20.000,00 €
Transport aliments excedents Creu Roja 1.923.38 €

3.4 Renda Garantida
3.4.1

Descripció

L’any 2021 la renda garantida ja ha estat implementada malgrat continuen havent-hi canvis
en la seva gestió. La pandèmia i la manca de pressencialitat als serveis d’ocupació ha dificultat
la seva gestió.
S’han mantingut reunions de coordinació amb l’OTG de Martorell a fi de poder-.nos coordinar
pels casos del nostre municipi i articular la manera de funcionar

3.4.2

Resultats

RENDAS GARANTIDES OLESA MONTSERRAT
Total expedients vigents
Total perceptors prestació
Tipus de perfil

213
(Titulars i beneficiaris)
Laboral
Social
Socio-laboral

15

590
136
38
39

3.5 Habitatges d’urgència
3.5.1

Descripció

L’Ajuntament disposa de CINC habitatges de titularitat municipal destinats a atendre
situacions d’urgència per manca d’habitatge.





Pis d’Homes: C/ Lluis Puigjaner 24 baixos 2
Pis de Dones : Grup Sta. Oliva 5 9-1
Pis de Famílies : Grup Sta. Oliva 5 -12-1
Dos Pisos de Famílies conveni agència d’habitatge: Antiga Caserna:

3.5.2

Resultats

HABITATGES D’URGÈNCIA 2021
Habitatge d’homes
Habitatge de dones
Habitatge de famílies
Habitatge de famílies - Caserna
TOTAL

3.5.3

Costos
Cost habitatges assumit departament

Concepte
Comunitats
veïns

5 persones
7 persones
8 persones
6 persones
26 Persones

de

Pis Homes

Pis Dones

Pis famílies

Pisos Caserna

600,00€

480,00€

480,00€

7.670,67€

B-ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
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La memòria d’aquest 2021, es fonamenta en la voluntat d’haver volgut mantenir els estàndards
d’atenció i millora constant de la qualitat de la mateixa, que sempre han caracteritzat al nostre
Servei i amb un especial esforç d’adaptació quan parlem de l’equip de tractament.
L’atenció a la família, infància i adolescència d’aquest any al servei, ha continuat totalment
condicionada per les diferents onades de la pandèmia.

3.6 Centre obert
3.6.1

Descripció

Servei obligatori contemplat per la cartera de serveis de titularitat municipal i que es prestat
de forma indirecta a través d’un tercer.

Els objectius del servei són:
 Potenciar el desenvolupament integral dels infants i adolescents compensant els
dèficits socioeducatius i afavorint l’assoliment d’aprenentatges.
 Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants i
adolescents, prevenint i evitant les situacions de risc.
 Fer partícip a les famílies en els serveis educatius dels infants i adolescents,
orientant-los i recolzant-les en allò que requereixin i estigui dins de les possibilitats
del recurs.
 Participar en la vida comunitària del territori
En aquest 2021, el Servei de Centre Obert s’ha dut a terme per dues empreses externes:
Fundació Pere Tarres i Intress.
Fundació Pere Tarres va finalitzar el curs 2020-21 i va realitzar les Colònies Socials, de les
quals es van poder beneficiar gairebé tots els infants i adolescents que van inscriure’s,
24 places per infants de 6 a 12 anys i 13 places per joves de 12-16 anys.
Es va consolidar el model SIS definitivament, que centra la seva intervenció no només en els
infants i adolescents en situació de risc sinó també en les seves famílies.
Intress va iniciar el curs 2021-22. Amb la nova empresa hi va haver grans canvis en els equips
educatius del Servei, que es van haver d’adaptar. Aquests canvis van comportar que l’atenció
als infants i joves comencés dues setmanes més tard de l’habitual.

3.6.2

Resultats
Nivell
ocupació

CENTRE OBERT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
El Setrill
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Grup petits

13

83,55%

( CO. infantil 3 a 12 anys)

Grup mitjans
Grup grans

14
16

Barri Jove
(CO. adolescents 13 a 16 anys)

Grups 1 i 2

29

81,5%

Total usuaris

72

82,53%

Des de l’inici de l’any 2021 i malgrat la incidència COVID, es va recuperar la presencialitat
adaptant-la a les restriccions i protocols Covid.
Tanmateix es va consolidar l’ús de les aplicacions de xarxes socials (Instagram, correus
electrònics, creació d’un blog...) i el seguiment telefònic, amb la incorporació de nous
dispositius.

3.6.3


Costos

El Cost del Centre Obert municipal ha estat de 160.037,65

3.7 Teràpia Familiar
3.7.1

Descripció

És un servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies,
parelles i persones, ateses als Serveis Socials, que presenten dificultats relacionals,
emocionals i educatives que afecten el seu creixement integral. El servei el presta l’entitat
EDUVIC.
A diferència d’anys anteriors, la tècnica de Teràpia Familiar ha fet ús, un cop a la setmana,
d’un espai ubicat a Serveis Socials per a realitzar les sessions de teràpia. Aquest fet ha facilitat
enormement la coordinació de casos i el treball conjunt.

3.7.2

Resultats

Durant el 2021 s’han atès un total de 56 famílies, de les quals 29 van ser noves derivacions i
27 famílies eren derivades d’anys anteriors.
Es van donar de baixa 25 famílies, de les quals 3 famílies no van iniciar el procés, 6 famílies van
tancar procés per no assistir o decidir la no continuïtat i 16 famílies es va fer tancament del procés
per objectius aconseguits.

El nombre de sessions total que s’han fet a data de 31 de desembre és de 374 sessions:
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Es van programar 455 sessions:
 374 s’han dut a terme
 58 sessions van anular les famílies
 43 sessions són no assistències

3.7.3


Costos

El Cost del Servei de Teràpia Familiar és contracte amb Eduvic que té un cost de
26.775 €

3.8 Servei d’Orientació Jurídica
3.8.1

Descripció

És un servei gratuït prestat per advocats i advocades del Col·legi d'advocats de Sant Feliu de
Llobregat que orienten i informen a la ciutadania sobre qualsevol qüestió jurídica: dret civil,
matrimonial, arrendaments urbans, propietat horitzontal, dret penal, etc. No es tracten temes
relacionats amb el dret del treball, seguretat social i estrangeria, atès que aquests camps
tenen més delimitats els seus circuits.
Durant aquest 2021, l’atenció en aquest servei s’ha combinat de forma presencial i telefònica,
segons les necessitats de cada cas.

3.8.2
MES
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

3.8.3


Resultats
NÚMERO VISITES
16
16
19
20
11
19
10
18
16
22
20
187

Costos

El cost del servei es assumit pel conveni de col·laboració que l’Ajuntament té amb la
Diputació de Barcelona

3.9 Suport econòmic per a la infància
3.9.1
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Descripció

Des del Departament s’ofereixen diferents ajuts econòmics a les famílies amb infants i
adolescents, amb la mirada de la igualtat d’oportunitats i la opció de millora.
D’una banda s’ofereixen unes bases especifiques d’ajuts que té el departament per a garantir
l’equitat educativa en els centres escolars. Les diferents escoles presenten el seus projectes
per a procurar que cap infant es quedi sense material escolar i a partir de la dotació
pressupostaria que es té, es fa l’adjudicació. Per altra banda, els ajuts estan destinats a que
els infants puguin realitzar activitats de lleure o esportives durant el mes de juliol i que no
quedin exclosos per motius econòmics.
L’any 2021 les activitats d’estiu han tornat a realitzar-se durant el mes de juliol, adaptant-se
de nou a les restriccions i normatives sanitàries per tal de desenvolupar-les amb seguretat. Hi
ha hagut una àmplia oferta de casals d’estiu que han permès gaudir a infants i joves de les
activitats de lleure, tant necessàries després del curs de confinament que han viscut.
Des del Departament s’aposta per l’equitat d’oportunitats per als infants i adolescents,
intentant garantir espais d’activitat, que formen part del procés de millora de la família i el propi
infant o adolescent.
Durant el període comprès entre el 2 i 27 d’agost, es va realitzar un casal d’estiu per a
infants de famílies vulnerables del municipi a l’escola Mare de Déu de Montserrat. Van
participar un total de 59 infants derivats de SSB, d’edats compreses entre 3 i 12 anys, i
va ser organitzat per la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració dels SSB. La
intervenció s’explica en el punt 1.9 d’aquesta memòria “Intervenció dels Educadors
Socials a altres Espais per a la infància i adolescència”.
Durant el mes d’agost també es van realitzar les colònies socials, organitzades també
per la Fundació Pere Tarrés. Es va poder oferir les colònies a gairebé totes les famílies
ateses pel Centre Obert que ho van sol·licitar.
Es dona suport econòmic per al pagament d’activitats en l’àmbit extraescolar a famílies amb
infants i adolescents en situacions sociofamiliars complexes, afavorint així l’assoliment dels
objectius plantejats amb la família.
Durant el 2021 s’ha mantingut el suport a les famílies per a la gestió de les diferents beques
i/o ajuts que afavoreixen la igualtat d’oportunitats per a infants i adolescents del municipi
(beques de Menjador escolar -Consell Comarcal-, beques per estudis post-obligatoris, beques
per estudis universitaris, beques per a infants i adolescents amb Necessitats Educatives
Especials, beques per a activitats d’estiu...).
Aquestes tasques suposen un esforç afegit a les tasques habituals de l’equip educatiu,
realitzant múltiples trucades a les famílies, coordinacions amb els centres educatius,
coordinacions amb les entitats del municipi que realitzen activitats d’estiu, coordinacions amb
el Consell Comarcal i amb d’altres professionals d’altres Departaments.

3.9.2

Resultats

AJUTS EQUITAT EDUCATIVA
Centre Escolar
CEIP Mare de Deu de Montserrat
CEIP Sant Bernat
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Import
4.000,00 €*
4.618,87 €

CEIP Ferrà i Esteva
Escola Puigventós
Escolàpies
IES Creu de Saba
TOTAL

3.998,19 €
3.872,94 €
2.510,00 €
3.000,00 €
22.000,00€

*Pe run tema de canvi de projecte sobrevingut finalment no va ser eefctiva malgrat s’havia fet l’atorgament)

AJUTS ACTIVITATS D’ESTIU
Entitat
C. Atletisme Olesa
EFO
AMPA FERRA
AMPA PUIGVENTÓS
AMPA MONTSERRAT

Nº Usuaris
33
3
6
15
17

CEDI-DAINA-ISARD
AMPA SANT BERNAT
TOTAL

5.512,15 €
420,00 €
1.483,50 €
2.712,18 €
4.174,50 €

1

94,50 €

21
96

5.111,70 €
19.508,53€

COL·LABORACIÓ CASAL INCLUSIU AMPA PUIGVENTÒS
Cost monitoratge

8.000,00€

AJUTS LLARS INFANTS
Curs 2019/20-19/ 2020-21

3.9.3

23.365,63€

Costos

Equitat educativa
Activitats d’estiu
Monitoratge casal d’estiu
Llar d’infants curs 20-21, 21-22

18.000,00€
19.508,53€
8.000,00€
23.365,63€

TOTAL

68.874,16€

Comparativa dels costos dels darrers 3 anys:
SUPORT ECONÒMIC PER LA INFÀNCIA
Any
AJUTS EQUITAT
EDUCATIVA
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Any 2019

Any 2020

20.000,00€

18.473,50€

Any 2021
22.000,00€

AJUTS ACTIVITATS
D’ESTIU
COL·LABORACIÓ CASAL
INCLUSIU AMPA
PUIGVENTÒS
AJUTS LLARS INFANTS
TOTAL

9.579,63€

16.215,14€

19.508,53€

8.000,00€

10.000,00€

8.000,00€

16.948,00€
54.527,63€

11.482,88€
56.171,52€

23.365,63€
68.874,16€

3.10 Seguiment Socioeducatiu
3.10.1

Descripció

L’equip de seguiment socioeducatiu està format per 4 Educadors/es Socials i 2 Treballadores
Socials.
Al llarg del 2021 s’han produït canvis en l’equip de professionals, en concret en les
Treballadores Socials: la Treballadora Social que realitza treball presencial va fer una baixa
mèdica, que va ser coberta amb continuïtat. La Treballadora Social que realitza teletreball,
està de baixa mèdica des del mes de setembre i no ha estat coberta fins a data d’avui. Aquests
canvis i manca de professionals impliquen que l’equip de seguiment se’n ressenti i genera una
sobrecàrrega per l’equip, així com una desestabilització successiva en l’atenció del casos que
requereixen un seguiment continuat.
Des del mes d’octubre, s’incorpora a l’equip de seguiment, en forma de Pla d’ocupació (sis
mesos) una Tècnica d’Integració Social, fent suport en les tasques de seguiment educatiu a
les famílies que s’atenen. Tanmateix, dos cops per setmana ha estat donant suport al Centre
Obert, al grup de grans i en específic a un nen amb necessitats educatives especials, treballant
per a la seva inclusió en el grup i en el desenvolupament dels aprenentatges.
L’equip de Seguiment Socioeducatiu del departament de Serveis Socials bàsics promou i
vetlla per una qualitat de vida òptima dels infants, adolescents, joves i les seves famílies.
Es realitza una intervenció conjunta entre els educadors i les treballadores socials en aquells
casos d’alta complexitat que requereixen un abordatge holístic. Les línies d’intervenció son:
Promoció, Prevenció i Protecció.






Millorar el seguiment socioeducatiu d’aquelles persones o famílies en situació de risc
social.
Elaborar mecanismes de protecció a nivell municipal
Donar continuïtat i suport a projectes d’abast comunitari d’atenció a infants,
adolescents, joves i les seves famílies.
Reforçar i transformar les relacions intermunicipals
Elaborar noves estratègies d’intervenció.

A més a més l’Equip de Seguiment sovint interconnecta diferents serveis municipals (entitats,
Ajuntament, altres..) per a la millora de l’atenció de la ciutadania i la resposta a les seves
necessitats. Es fa una tasca pedagògica continuada per tal de facilitar la inclusió de les
persones més vulnerables en els circuits de socialització ordinaris.
Els educadors socials són els referents socioeducatius dels centres escolars del municipi i
tenen una participació molt activa en el marc de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i
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Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn, amb tots els agents del municipi que treballen amb
aquest sector de la població. També fan de pont en les relacions del Servei amb els centres
educatius i són difusors i transmissors de projectes i propostes de millora en el marc de la
Xarxa.
Per altra banda, les treballadores socials són referents de les comissions de violència de
gènere del municipi. En els casos que no hi ha co-referent, centren la seva actuació en l’àmbit
material de la intervenció. L’accés a prestacions i la cobertura de necessitats bàsiques són
algunes de les funcions prioritàries.
Aquest 2021, ha estat un any d’adaptacions continuades i de revisions de les metodologies
de treball.
Donada l’alta complexitat dels casos portats des d’aquest equip i l’increment de la demanda
d’atenció, s’ha continuat la tasca de revisió metodològica i millora continuada de la intervenció
socioeducativa i la coordinació entre els/les membres de l’equip de seguiment.
Ens vàrem proposar realitzar una trobada setmanal de 2 hores per tal de posar en comú
estratègies d’intervenció, eines metodològiques, organitzar l’atenció dels casos compartits,
millorar en la recollida d’indicadors...
S’han pogut realitzar 24 trobades aquest passat 2021 i considerem que la inversió de temps
per aquestes coordinacions es recupera amb escreix amb la millora de la intervenció
socioeducativa de l’equip i en l’optimització dels recursos disponibles.
La tasca de treball coordinat suposa una revisió continuada de protocols i metodologies que
afavoreixen l’atenció a l’usuari i facilita els processos de millora. A més a més, el 2021 hem
comptat amb el suport de la formació que estem realitzant en la mateixa línia que ens ha
facilitat, sovint, poder desencallar temes i anar encarrilant qüestions complexes.
Som un equip fermament compromès amb la millora dels processos i amb la formació
continuada per a oferir la millor atenció i resposta a unes problemàtiques canviants i creixents
en dificultat.
Malgrat que les incidències i urgències vàries no ens han permès complir amb la trobada
setmanal, sí n’hem fet moltes i les valorem positivament essent un element a mantenir i
potenciar el proper 2022.
El 2021, a més, ha estat l’any de les coordinacions telemàtiques donada la impossibilitat de
les trobades presencials en molts moments i amb la voluntat de mantenir la necessària
coordinació i comunicació entre els serveis.

3.10.2

Resultats

A diferència d’altres anys, la introducció del teletreball i, l’aparició de les videoconferències
com a eina de comunicació / coordinació afegida a correus electrònics i trucades, ens ha fet
computar les coordinacions tenint en compte, també, aquelles realitzades en format telemàtic
i no només aquelles programades a l’agenda professional de manera ordinària i presencial
com fèiem fins ara.
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A més, el fet que les escoles tanquessin portes durant gaire bé tres mesos va fer que les
trobades de coordinació (telemàtiques) fossin més habituals que als cursos anteriors.
Això, fa que els números siguin més elevats que altres memòries donat que abans aquestes
coordinacions telemàtiques, a excepció de les videoconferències formals i extenses, també
es feien però no les computàvem.
Els projectes, en canvi, s’han vist molt afectats per la pandèmia i les dificultats / restriccions
de fer trobades. Això, ha fet anar a la baixa el nombre de coordinacions realitzades en aquest
àmbit.
A nivell de programació d’entrevistes, el fet de ser cada cop més accessibles (telèfon,
personalment, correu electrònic, whatsapp, línia verda...) ha permès que s’omplissin de
manera continuada les agendes dels professionals intentant donar resposta el més ràpid i de
la manera més eficient possible. El nombre de professionals no augmenta, la pressió de la
demanda ho fa de manera sostinguda; la complexitat de les situacions ateses, també va en
augment.
La situació d’incertesa pandèmica tampoc ajuda a l’estabilització ni dels equips de treball ni,
per descomptat, de la població atesa.
El total de entrevistes realitzades ascendeix a un total de 3103 entrevistes . Això implica
una mitjana de 443 casos atesos per cadascun dels professional de l’equip de
seguiment mensualment.
Del total d’entrevistes programades, 283 no s’han pogut dur a terme per incompareixença de
l’usuari o d’altres motius. Les entrevistes no realitzades suposen un 10% del total de les
programades.

Del total d’entrevistes realitzades, n’extraiem diferents dades al respecte: qui concerta
l’entrevista? Quin tipus d’entrevista és?
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Del total d’entrevistes realitzades, hi ha un total de 453 que reuneixen circumstàncies
especials: representen menys d’un 10% del total i han estat realitzades d’urgència, a domicili
o bé són casos nous:

S’ha realitzat un total de 2153 entrevistes telemàtiques i un total de 970 presencials.
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COORDINACIONS AMB SERVEIS O RECURSOS DE LA XARXA SOCIOEDUCATIVA QUE
INTERVENEN AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 Comissions socials amb els centres educatius
Les comissions socials es realitzen de manera periòdica i sistemàtica amb els centres
educatius d’educació infantil, primària i secundària i és l’espai on es treballa de manera
conjunta la intervenció socioeducativa dels infants i adolescents.
En formen part professionals de l’àmbit escolar de cada centre educatiu, Serveis Educatius
externs, com l’EAP i Serveis Socials.
COMISSIONS SOCIALS



CENTRE ESCOLAR
Llars d’infants
Escola Ferrà i Esteve
Escola Puigventós
Escola Montserrat

Nº
2
8
7
10

Escola Sant Bernat

5

Escolàpies
Escola Povill
Cooperativa Daina-Isard
IES Creu de Saba
IES Blanxart
Total
11 centres educatius

3
3
1
15
25
79

Nombre de casos treballats a les comissions socials amb els centres
educatius

Cal destacar que els casos que es treballen a les comissions socials recollits en aquests
gràfics, representen el nombre d’infants o adolescents dels quals es parla en cadascuna de
les comissions socials. Donat que es realitza seguiment continuat d’alguns dels infants o
adolescents, els resultats no representen el total d’alumnes dels que es realitza la coordinació,
sinó els diferents moments en què es treballa sobre la seva situació
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Coordinacions externes

Aquest darrer any 2021, hem seguit coordinant-nos com sempre amb tot un seguit de recursos
externs per tal de realitzar una intervenció socioeducativa integrada i integradora que
contempli i millori de manera holística els diferents àmbits amb què la persona / família pot
tenir mancances i/o dificultats: àmbits d’autonomia, material-instrumental i/o relacional.
Des de l’equip de seguiment, la majoria de les intervencions van adreçades a la millora en
l’àmbit relacional (el més complex per a la intervenció) i el material-instrumental (cobertura de
necessitats bàsiques i accés a drets de ciutadania); es treballen també aspectes d’autonomia
però si la manca d’autonomia és el problema principal seria més de l’àmbit d’atenció a la
dependència-gent gran.
El tipus d’autonomia que treballem des de l’Equip de Seguiment és de caràcter emancipador
i d’apoderament de la persona / família per fer front als reptes de la vida en societat.

Els serveis amb els que ens coordinem estan englobats per àmbits d’intervenció. A continuació
es descriuen els diferents servies i recursos de cadascun dels àmbits:
 Salut: Pediatria, Unitat de Medicina d’adolescents, Treballadora Social CAP,
Hospitals (Martorell, Bellvitge, Sant Joan de Déu...), SAD, CDIAP, etc.
 Salut mental: CSMIJ, CSMA, Sagrat Cor Martorell, Associació de Salut Mental del
Baix Llobregat Nord, etc.
 Diversitat funcional: FIL, Fundació Àuria, Escola Pontarró, Fundacions tutelars, etc.
 EAIA i altres protecció del menor: EAIA, DGAIA-EFI-6, UDEPMI, Fiscalia de
menors, EEMI-14, UFAM, etc.
 Serveis Educatius: centres educatius d’educació Infantil, Primària i Secundària i
Llars d’Infants del municipi, EAP, CRETDIC, UME, UEC Balmes, Departament
Ensenyament, etc.
 Teràpia familiar.
 SIS: Centre obert municipal: Setrill i Barri Jove.
 Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn.
 Ajuts Tercer sector: Caritas, Creu Roja, Voluntariat Vicencià, etc.
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Prestacions: RGC, IMV, oficina SEPE, Seguretat Social.
Serveis laborals: Departament de Promoció Econòmica, TET, FIL, Fundació Àuria.
Serveis immigració: Departament Diversitat i Cooperació, SAYER, etc.
Cossos seguretat: Policia local, Mossos d’Esquadra (de zona i d’altres poblacions),
GAV (de zona i d’altres poblacions), etc.
Justícia: Justícia Juvenil, DAM, Fiscalia de Menors, Jutjats, Comissió d’assistència
de justícia Gratuïta, etc.
Habitatge: Departament d’Habitatge, Agència Catalana de l’Habitatge i altres
oficines d’aquesta.
SIAD i altres serveis d’atenció a la dona: SIAD, SIE, Departament de Gènere,
Feminismes i LGTBIQ+, cases d’acollida, etc.
Recursos residencials: albergs, hostals, hotels, cases d’acollida.
Mediació: Serveis de mediació Ciutadana i altres Departaments municipals que
formen la Comissió Cívica.
Cabalbaix. Pla supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc.
Altres administracions: altres Serveis Socials Bàsics (d’altres poblacions i d’altres
Comunitats Autònomes), Consell Comarcal Baix Llobregat, etc.
Altres Departaments o Serveis de l’Ajuntament: Habitatge, Ensenyament,
Promoció Econòmica, Escola municipal de Música, Esports, Gènere, Feminismes
i LGTBIQ+, Diversitat i Cooperació, Joventut, Medi Ambient i Sostenibilitat, Mitjans
de Comunicació, CPNL, etc.
Altres entitats: entitats esportives, culturals i de lleure, Arts i Oficis, Biblioteca
Municipal, Casal Cívic Sant Bernat, etc.



Informes:

És tasca dels professionals de l’equip de seguiment elaborar informes sobre la intervenció
realitzada amb les famílies usuàries.
Els motius pels que es realitzen els informes, queden agrupats en el següent gràfic, prenent
especial rellevància els informes elaborats vers la protecció dels menors (informar sobre la
intervenció realitzada, la seva situació de risc, trasllat d’expedients a altres municipis, etc.) i
per a derivar a les famílies a altres serveis i recursos que intervenen amb famílies, infants i/o
adolescents.

Altres tasques de l’equip de seguiment han estat relacionades amb la gestió de beques,
projectes i tasques de suport tècnic (participació en processos de selecció de personal, en
activitats coordinades amb altres departaments, etc). Cal destacar que aquestes dades estan
reflectides en hores.
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Per últim, l’equip de seguiment ha realitzat diferents formacions: Supervisió d’equip
 Supervisió d’equip: 6 professionals, 10 hores cadascun.
 Intervenció amb famílies des de l’equip de Seguiment de Serveis Socials Bàsics.
Metodologia i Treball en equip. 6 professionals, 27 hores cadascun.
 Eines per la Intervenció amb persones amb Salut Mental: 6 professionals, 4 hores
cadascun.
 Formació en la perspectiva de gènere i l’atenció de les violències masclistes des
dels Serveis Socials

3.10.3
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Costos

El cost és el dels professionals de tractament 4 Educadors/es socials i 2 Treballadores
socials:

3.11 Expedients de Risc/Retirades de funcions de guarda
3.11.1

Descripció

Els 4 Educadors Socials de l’equip de seguiment del departament de Serveis Socials són els
referents en l’atenció dels casos en que s’obre Expedient de Risc per part de DGAIA.
Lideren la intervenció i s’encarreguen de fer la valoració de la situació i els plans de treball i
informes que donin resposta a la disminució o agreujament del nivell de risc; també, fan les
derivacions a EAIA en el cas que fracassin els plans de treball o bé es constati una situació
de risc molt greu o de desemparament.

Són, també, els que acostumen a fer d’enllaç entre EAIA / DGAIA i els serveis socials
del territori així com amb els recursos socioeducatius, de lleure i terapèutics
destinats, en coordinació amb la nostra intervenció, a disminuir o fer desaparèixer
els indicadors de risc que motivaren l’obertura de l’expedient de protecció de menors.
L’atenció dels expedients de risc suposa un alt grau de complexitat tècnica. Impliquen un
plus de responsabilitat en la intervenció i uns nivells d’intensitat a la coordinació i intervenció
superiors al de la resta de casos atesos.
Aquesta atenció comporta una especial dificultat i dedicació professional per a l’estudi,
diagnòstic i confecció d’un pla de treball que permeti contenir / reduir el risc i el seguiment
d’aquest. Si aquestes intervencions no resulten en una millora de la situació, cal llavors
treballar la derivació per tal que sigui atès des dels Serveis Especialitzats en Infància i
Adolescència (SEAIA) i contenir els períodes d’espera fins als canvis de referència i en tant
no millora la situació.
La prioritat d’intervenció dels educadors socials del Servei és l’atenció i tractament de les
situacions de risc. Donada la complexitat tècnica i la intensitat i exigència d’atenció
professional, els expedients de risc són atesos sempre per dos professionals.
La intervenció acostuma a ser llarga i intensa donat que sovint, s’ha de fer una feina de
contenció que mantingui controlats els indicadors de risc però no es poden tancar els
expedients perquè no hi ha, afortunadament, un empitjorament d’aquests. En ocasions, la
cronicitat de la situació, tampoc permet una millora prou substancial com per tancar
l’expedient de risc obert.
Això fa que s’hagin d’anar fent informes d’actualització de la situació però sense que la
situació de risc pugui donar-se per superada.

3.11.2

Resultats

Des de l’aprovació de la Llei 14/2010, Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i la
Adolescència, i amb la implementació de l’ “eina de cribatge de les situacions de risc” l’any
2016, ha hagut una constant arribada d’expedients de risc: 40 menors de 26 Unitats
Familiars (UF) el 2017, 28 menors de 19 UF el 2018, 33 menors de 25 UF el 2019.
L’encàrrec de Serveis Socials és realitzar l’estudi de la situació i aplicar les mesures adients
per a la disminució del grau de risc fent-ne la derivació als SEAIA en el cas de que el grau
de risc sigui molt alt o hi hagi desemparament; informant a la DGAIA, i a d’altres Institucions
de protecció de menors, si s’escau, de les actuacions realitzades.
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Al 2021 s’han obert 32 nous expedients de risc vinculats a 21 unitats familiars.
D’aquests 32 expedients, 4 han pogut ser tancats aquest mateix 2021.
Els motius d’obertura dels Expedients de Risc han estat:
 6 per valoració dels Educadors/es Socials de SSB. Això implica la intervenció
familiar (directe o en coordinació amb els serveis que intervenen amb els
menors) per a la detecció de la situació de Risc, així com l’elaboració de
l’informe a DGAIA amb la proposta per a l’obertura de l’expedient.
 24 d’ofici des de DGAIA, provinents d’intervencions i detecció d’altres serveis
(habitualment cossos policials).
 1 per trasllat d’un altre municipi a Olesa de Montserrat.
 1 per tancament del procés d’estudi de l’equip d’EAIA on valora que la situació
del menor és de risc.
Al finalitzar l’any 2021, resten oberts un total de 66 expedients de risc vinculats a 47
unitats familiars.
Respecte de l’any anterior (2020) cal dir que s’ha doblat el nombre d’entrades d’expedient
de risc (llavors van ser 15). Creiem que això és fruit de les dificultats relacionals i emocionals
derivades de la situació sanitària encara existent; el fet que els infants i adolescents s’hagin
pogut incorporar als centres educatius, activitats socioeducatives, de lleure... ha fet que
puguin comptar de nou amb més espais de detecció de les situacions de risc.
A més de la gestió dels expedients de risc, aquest 2021 s’ha intervingut en la retirada de
funcions de guarda per via d’urgència de 2 menors d’una mateixa unitat familiar. Aquestes
intervencions són curtes amb el temps però amb una dedicació quasi absoluta que acostuma
a allargar-se més d’una setmana des de la detecció de la urgència de maltractament /
desemparament a l’assumpció de les funcions tutelars per part de la Generalitat. Impliquen
un gran esforç d’acompanyament, gestió emocional i contenció que va més enllà de la
retirada del menor.
Al llarg del 2021 existeixen 7 menors (de 5 nuclis familiars) en situació d’estudi de l’equip
especialitzat EAIA, moment que valoren la possible situació de desemparament dels menors.
Aquest estudi implica la coordinació i col·laboració amb l’equip d’EAIA per tal de realitzar les
intervencions al territori amb la família.
D’aquests 7 menors, únicament dos d’ells tenien prèviament Expedient de Risc obert. La
resta de situacions han estat derivades a partir duna situació greu d’urgència.
A més, restem a l’espera de resolució del tancament de l’estudi de 3 menors d’una unitat
familiar per part d’un Centre d’Acollida. Aquests menors, anteriorment no vivien al municipi;
en el moment del retorn, conviuran al municipi.
Aquest 2021 s’han tancat 18 expedients de risc vinculats a 11 unitats familiars.
Els motius de tancament han estat:
 5 per canvi de domicili a altres municipis o Comunitats Autònomes (implica la
coordinació i realització d’informe de derivació al municipi de destí i el traspàs de la
informació actualitzada de la situació a DGAIA per al trasllat de l’expedient al nou
territori. A la recepció de l’expedient pel nou territori, es realitza coordinació de
traspàs entre els/les professionals referents sortints i els nous receptors)
 2 per canvi de domicili a altres països, realitzant la derivació als Serveis Socials
Internacionals, a través de DGAIA.
 5 per valoració de disminució / desaparició del risc / millora de la situació.
 2 per derivació a EAIA per valoració d’alt risc / desemparament amb posterior retirada
de la seva tutela.
 4 per majoria d’edat
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3.11.3
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Costos

Inclosos en el finançament de l’equip de serveis socials bàsics– figura dels educadors
socials.

3.12 Projecte de suport al transport per formació
3.12.1

Descripció

Complementària a la dificultat de realitzar estudis post-obligatoris, hi ha la realitat d’una
escassa oferta existent al nostre municipi.
La majoria d’ofertes formatives per a la continuació d’estudis més enllà de l’etapa obligatòria,
es realitzen fora del municipi.
Això, comporta una major carestia de les oportunitats de millora formativa i un increment de
la dificultat de poder accedir a la realització d’estudis post-obligatoris i/o de formació
ocupacional.
Aquestes dificultats són les que motiven el manteniment d’una línia d’ajut d’urgència, per a la
cobertura de la despesa de transport, per a facilitar la realització d’aquestes accions formatives
què han de permetre la millora de la ocupabilitat de la població atesa.

3.12.2

Resultats

Des de Serveis Socials Bàsics, s’està recolzant alguns joves en la realització de formació postobligatòria o en la despesa de transport que implica la realització d’aquesta i/o de cursos de
formació professionalitzada.
Es dóna suport als joves per a la tramitació dels diferents ajuts i beques: Beques d’estudis
post-obligatoris no universitaris, Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport
educatiu i a persones adultes en activitats formatives que afavoreixen la inserció laboral

3.12.3


Costos

S’han tramitat 34 ajudes amb un cost total de 5.101,65

3.13 Pis d’urgència social per suport a autonomia de

joves
3.13.1

Descripció

Fruit de la intervenció socioeducativa, s’ha detectat manca d’habitatge i recolzament familiar
en alguns joves (majors d’edat) del municipi. Com a resposta a aquesta mancança se’ls ha
ofert la cobertura del pis d’urgència municipal (d’homes) per tal de cobrir aquestes mancances
bàsiques (sostre i alimentació) poder incidir en el treball d’acompanyament educatiu en la seva
transició a la vida adulta que els prepari per a la seva futura autonomia.

3.13.2

Resultats

Com a continuïtat del projecte, s’ha ofert allotjament, al pis municipal d’urgències d’homes, a
tres joves del municipi amb els què s’ha treballat la millora de la seva formació i ocupabilitat.
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Donat que el pis contempla l’allotjament d’urgència per a homes, s’ha ofert allotjament a tres
homes.
Durant el 2021 s’han realitzat 2 altes definitives de persones usuàries del recurs: una per
adquisició de grau d’autonomia i l’altre per accés a un recurs residencial.

3.13.3



Costos

1 visita setmanal d’una hora de la Treballadora Familiar més el temps imprescindible
de gestions i incidències (avaries, compres de neteja i/o alimentació...)
2 – 4 hores setmanals de dedicació de l’Educador Social referent del Servei.

3.14 Intervenció dels Educadors Socials a altres

Espais per a la infància i l’adolescència
3.14.1

Descripció

Els Educadors Socials de Serveis Socials Bàsics fan intervenció als Centres Educatius de
referència amb els infants i adolescents amb l’objectiu d’apropar-se al context social i oferir
acompanyament i disponibilitat davant els malestars, conflictes, inquietuds.. dels adolescents
o propis docents del Centre que puguin sorgir.
D’altra banda, els educadors socials participen de manera activa a les convocatòries de la
Xarxa d’Infància i Adolescència, en la que els diferents agents socioeducatius del municipi
posem en comú el Protocol d’Actuació en casos de maltractament infantil i el Protocol
d’Absentisme Escolar, entre d’altres temes de rellevància com preinscripcions escolars, línies
d’intervenció conjunta entre EAP i SSB, etc. Cal destacar que des del 2013, l’equip
d’Educadors lidera el grup de Protecció a la Infància i Adolescència dins el marc de la XarxaPla educatiu d’Entorn. Aquest 2021 hem pogut mantenir la majoria de reunions de la Xarxa de
manera presencial, amb la correcta aplicació de les mesures Covid per a la seva realització.
Les educadores de l’equip d’infància han participat de l’organització i intervenció en el casal
social d’Agost (mencionat en el punt 1.4 “Suport econòmic per la infància”). Tanmateix, també
ha intervingut de forma indirecta en les colònies socials organitzades per la Fundació Pere
Tarres.
D’altra banda, els Educadors/es Socials referents de l’àmbit de l’adolescència realitzen des
de l’any 2018 una intervenció a l’espai municipal de Joventut. Malauradament, aquest 2021
no s’ha pogut realitzar aquesta intervenció ja que l’espai municipal s’ha mantingut tancat a
causa de la pandèmia.
No obstant els Educadors d’Adolescència han mantingut el lideratge de la Comissió
d’Adolescència en el marc de la Xarxa, per tal d’abordar les diferents situacions relacionades
amb els adolescents i joves del municipi, des de la prevenció, promoció i protecció.
Per últim cal mencionar que l’equip educatiu ha intervingut de manera puntual en la dinàmica
de Setrill i Barri Jove, realitzant observacions d’infants, realitzant acompanyament per a la

35

consecució dels objectius a treballar i fent suport en la intervenció d’urgència dels infants i
joves assistents al Servei de Centre Obert.

3.14.2

Resultats

Durant el 2021 es recupera l’escola com a espai d’intervenció socioeducativa, centrada de
manera més intensa als centres educatius públics del municipi.
No obstant, les diferents onades de la pandèmia han fet per una banda que s’hagin posposat
algunes comissions, i per l’altre que algunes es realitzessin de forma telemàtica. Aquest fet
ha anat en detriment de la planificació de l’atenció directa a les famílies i de la pròpia
coordinació amb les escoles, en molts casos degut a la manca d’eines tecnològiques per al
treball telemàtic.
La intervenció de l’equip Educatiu d’Infància al Casal Inclusiu d’agost va consistir, de forma
general, en la realització de reunions setmanals entre les educadores i l’equip directiu del
casal, en que es donava peu a la interacció amb els infants. De forma indirecta, es va
gestionar tot el volum d’inscripcions, es van fer reunions amb l’empresa i el seguiment de
l’assistència, amb la col·laboració de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència.
També es va donar suport d’urgència per resoldre incidències.
Les hores de treball que es van destinar a aquest projecte van ser 59h. La majoria d’hores
van ser destinades a la gestió de les Inscripcions ja que les famílies no comptaven amb
recursos telemàtics o els coneixements per tramitar-les. Cal dir, que el programa informàtic
també va fallar en nombroses ocasions.
La realització d’aquest casal ha permès donar continuïtat a la intervenció amb les famílies,
conèixer de primera mà als infants en un context de lleure, fora de l’educació reglamentària i
per tant descobrir com són i es relacionen els infants en risc amb els que treballem en un
àmbit no escolar. Per aquests motius, la valoració que en fem és molt positiva.L’equip
d’Infància també va fer suport a les colònies socials abans mencionades, en les que van
participar els infants i joves del SIS del municipi. Es va acompanyar a les famílies en l’entrega
de documentació el dia de sortida i es va realitzar algunes trucades a les famílies que no
havien arribat amb puntualitat.

3.14.3


Costos

Inclosos en el finançament de l’equip de serveis socials bàsics– figura dels
educadors socials

3.15 Estiu Jove 2021
3.15.1

Descripció

El projecte pretén oferir una proposta de lleure a nois i noies durant l’estiu.
Estiu Jove sorgeix de la necessitat de treballar amb els joves del municipi les formes de
gestionar el seu temps de lleure i oci. Per tant, amb la idea de donar eines i recursos als
adolescents del municipi per a un temps d’oci i lleure més ampli i enriquidor.
L’Estiu Jove està adreçat a nois i noies de 12 a 16 anys d’edat i compta amb 20 places.
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Té una durada de quatre setmanes durant el mes de juliol; les activitats es desenvolupen en
horari de matí (de dilluns a divendres) i una tarda setmanal.
Al 2021 l’Estiu Jove s’ha realitzat sota la gestió i planificació de la Xarxa Socioeducativa
d’Infància i Adolescència-Pla Educatiu d’Entorn, tenint com a referent a l’Educadora Social de
SOAC (Servei d’Orientació Comunitària); ha estat gestionat amb una empresa externa.
Es preveu que els propers anys es mantindrà la mateixa gestió de l’Estiu Jove.

3.15.2

Resultats

Participació de 20 adolescents/joves durant 4 setmanes durant 4 hores diàries matí a tarda
segons l’activitat a realitzar.

3.15.3


Costos

El cost dels professionals i del projecte en sí ha estat proporcionat pel Departament
d’educació

3.16 Reforç Escolar
3.16.1

Descripció

El projecte de reforç escolar municipal que s’ha dut a terme aquest any dona continuïtat a les
propostes iniciades l’any anterior, oferint dues línies d’actuació, dutes a terme en diferents
espais del municipi, i liderats per diferents agents.
La lògica per a organitzar el projecte de Reforç escolar municipal ha estat poder garantir la
màxima cobertura per els infants i adolescents del municipi.
El suport a l’escolaritat dels infants i adolescents del municipi s’han desenvolupat a través de:
Projecte TEA (Tallers d’estudi assistit):
Ofereix atenció a infants i adolescents dels Centres educatius públics del municipi un suport
a l’escolaritat fora de l’horari escolar. El projecte es desenvolupa a cada centre educatiu
municipal, 4 centres d’Infantil i Primària i 2 de Secundària
Grup Caritas:
Espai de reforç escolar, en horari de tarda, dinamitzat per voluntariat Càritas i coordinat per
tècnics municipals. Dóna cobertura a infants de 1er d’ESO, i dona continuïtat al projecte iniciat
al setembre del 2016. Es realitza a l’edifici de Caritas, a l’edifici de l’antiga Llar d’Infants Sta.
Maria.
La consolidació dels projectes TEA i Grup Càritas ha permès garantir la cobertura de les
necessitats de suport educatiu dels alumnes de primària i secundària del municipi
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3.16.2

Resultats

Es valora de manera positiva la consolidació del projecte TEA, ja que ha permès poder donar
suport educatiu a un nombre més ampli d’infants i adolescents. Ha estat important la vinculació
dels centres Educatius, tant pel que fa a la derivació dels alumnes, com al seguiment i
coordinació amb els professionals que dinamitzen el projecte.
Les famílies fan una valoració positiva de l’espai de suport escolar.
Aquest nou curs s’ha mantingut el recurs respectant les mesures sanitàries.
L’espai de Reforç Escolar gestionat per Caritas s’ha mantingut, oferint suport a dos grups
d’alumnes de 1r d’ESO, un per a cada institut públic (Creu de Saba i Blanxart).
Cadascun dels grups està format per 6 alumnes.
Les persones que porten a terme l’activitat són voluntaris de Caritas, així com la figura de
psicopedagog, per tal de donar un suport més especialitzats als adolescents que hi participen.

3.16.3



Costos

Projecte TEA: Monitors/es contractats per l’Ajuntament. Un per a cada Centre Educatiu
Grup Caritas: Projecte dut a terme per voluntaris de Caritas. Suport tècnic de 2
hores/mes Educadors Socials de Serveis Socials.

XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
(MEMORIA PROPIA)
La Xarxa Socioeducativa- Pla educatiu d’entorn és una estructura de treball d’abast
comunitari centrada en la intervenció amb la infància, l’adolescència i les seves famílies.
Durant l’any 2020 s’ha consolidat el projecte i ampliat el seu marc d’intervenció. La figura
del referent tècnic està ubicada en el departament d’ Ensenyament (donant resposta a la
visió socioeducativa de la mateixa Xarxa). És per aquest motiu que es presenta una
memòria extensa de totes aquelles accions que s’emmarquen sota el paraigües de la Xarxa
Socioeducativa-PEE i que s’annexa a les memòries concretes dels dos departaments que
constitueixen el grup motor de la Xarxa; Ensenyament i Serveis Socials. Com a projecte
transversal, el repte de futur és seguir treballant amb totes les àrees municipals per assolir
una mirada de municipi en claus d’infància, adolescència i família”.
L’adaptació a un entorn més telemàtic ha continuat posant de manifest les mancances
tecnològiques dels serveis; durant aquest 2021 ha seguint sent un repte i un esforç afegit
pels diferents professionals mantenir les coordinacions i el treball en xarxa, adaptant-lo a
les noves restriccions i mesures.
Malgrat això s’han mantingut les trobades i grups de treball per a la millora dels drets i les
oportunitats dels infants i adolescents del nostre municipi, tal i com s’ha explicat en el punt
1.9 Intervenció dels Educadors Socials a altres Espais per a la infància i l’adolescència.
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C- ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
La llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de la Autonomia personal y Atenció
a las persones en situació de dependència va entrar en vigor el 1 de gener de 2007.
L’objecte de la Llei es reconèixer un dret universal i subjectiu: El dret a la promoció de
l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència.

3.17 Valoració Dependència / PIAS (Pla individual

d’atenció)
3.17.1

Descripció

Tràmit de valoració de la Dependència que comporta intervenció dels professionals de serveis
socials a priori en l’orientació de la derivació i a posteriori en la realització del PIA (Pla personal
d’atenció).

3.17.2

GRAU
G1
G2
G3
Total

Resultats
PIAS ACTIUS 2021
TOTAL actius
PENDENTS
545
17
602
3
204
0
1351
20

TOTAL
562
605
204
1371

Comparativa dels PIAS en els darrers 3 anys.

PIAS
Any
Actius
Pendents
Total

39

Any 2019

Any 2020

Any 2021

1159
20
1179

1246
24
1270

1351
20
1371

3.18 SAD : Servei d’atenció domiciliaria
3.18.1

Descripció

Els serveis d’atenció domiciliària contemplem el conjunt organitzat d’accions que es realitzen
bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals,
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de
desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.
L’objectiu del servei és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries,
potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu
propi entorn familiar i sociocomunitari.
SAD DEPENDÈNCIA 2021
Nº d’hores realitzades
Nº de persones ateses
Nº d’unitats familiars
ateses

TOTAL

0-17 anys

18-64 anys

65-84 anys

Més de 84 anys

602

4087.92

12723.90

14592.49

32006.31

7

26

79

84

194

6

26

79

84

193

SAD DEPENDÈNCIA 2021

TOTAL

0-17 anys

18-64 anys

65-84 anys

Més de 84 anys

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

Nº
d’hores
realitzades

143.5

458.5

647.5

3440.42

5181.50

7542.40

3866.83

10727.66

9839.33

22166.98

Nº
ateses

4

3

5

21

27

52

27

57

63

133

persones

Taula Comparativa del SAD dependència de les persones ateses i hores realitzades ens els
darrers tres anys.
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SAD DEPENDÈNCIA 2021
Any

Any 2019

Any 2020

Any 2021

PERSONES ATESES
HORES REALITZADES

139
24864.29

175
24508.67

194
32006.31

SAD DEPENDÈNCIA 2021*
GRAU
3
2
1
TOTAL

USUARIS*
26
62
134
222

HORES
5939.4
9192.91
16874
32006.31

*Servei d’atenció domiciliaria a persones amb grau de dependència reconegut (amb repetició d’usuaris
per canvi de grau durant 2021)

TOTAL

SAD SOCIAL 2021

Nº d’hores
realitzades
Nº de
persones
ateses
Nº
d’unitats
familiars
ateses

41

0-17 anys

18-64
anys

65-84 anys

Més de 84 anys

0

251

2050.67

1823

4124.67

0

7

23

18

48

0

7

22

18

47

SAD SOCIAL 2021
0-17 anys
H
Nº d’hores
realitzades

D

0

Nº de
persones
ateses

18-64 anys
H

0

0

0

233

1

Més de 84
anys

65-84 anys

D

18

TOTAL

6

H

D

H

D

760.5

1290.17

668

1155

9

14

8

10

H

D

1446.5

2678.17

18

30

TOTAL

SAD COVID 2021

Nº d’hores
realitzades
Nº de persones
ateses
Nº d’unitats
familiars ateses

0-17 anys

18-64 anys

93

339

5

23

3

22

65-84 anys

Més de 84 anys

925.75

429.50

1787.25

60

11

99

60

11

96

SAD COVID 2021
0-17 anys

Nº d’hores
realitzades
Nº persones
ateses

18-64 anys

TOTAL

65-84 anys

Més de 84 anys

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

85

8

154

185

175

750.75

133.5

296

547.5

1239.75

46

5

6

33

4

1

10

13

14

TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL + SAD COVID
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Nombre total d’hores

37918.23

Nombre de persones

341

Nombre unitats familiars

336

66

NETEGES DE XOC
ANY 2019

ANY 2020

ANY 2021

3

2

4

SAD PACIENTS PADES
ANY 2019

ANY 2020

26

ANY 2021

34

3.18.2

25

Costos

Empreses proveïdores: Accent social:
 SAD Dependència: 586.667,96€
 SAD Social:91.808,86€
Treballadora familiar: 35.716,28

3.19 Teleassistència
3.19.1

Descripció

És un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i
acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat,
fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions
d'emergència i donant resposta immediata a aquestes, amb connexió a un centre d’atenció.

3.19.2

Resultats
TELEASSISTÈNCIA
%

Usuaris
792
109
10
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Tipus
A
B
C

Cost
mensual
14.04€
2.08€
1.04€

%

Diputació Ajuntament
6.60€
7.44€
0.98€
1.10€
0.49€
0.55€

USUARIS
HOMES
DONES
TOTAL

MENORS
65 ANYS
10
21
31

DE 65 A
84 ANYS
121
316
437

MÉS DE
85 ANYS
153
290
443

TOTAL
284
627
911

LLISTA D'ESPERA:
Comparativa dels usuaris totals de la teleassistència i la llista d’espera dels darrers tres anys:

Any
NUMERO D’USUARIS TOTALS
LLISTA D’ESPERA
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Any 2019

Any 2020

Any 2021

850
14

880
0

911
0

TELEASSISTÈNCIA – DISPOSITIUS DE SEGURETAT I
TELEASSISTÈNCIA ADAPTADA
DISPOSITIUS

ANY 2019

ANY 2019

ANY 2021

FOC / FUM

110

110

118

GAS

39

39

48

MOBILITAT / PASSIVITAT

6

6

9

CAIGUDES

13

13

19

TELEASSISTÈNCIA MÒBIL

0

0

0

0

0

2

2

CARECHAT
URC adaptada

0
1

El Servei Local de Teleassistència, disposa d’un nombre limitat de dispositius de seguretat
que permeten detectar situacions de risc o d’emergència a les llars de les persones més
vulnerables del servei. Els detectors estan connectats a la centra d’atenció i integrats en el
funcionament ordinari del servei.
Olesa de Montserrat a disposat dels següents dispositius en els darrers anys tal i com s’indica
en el quadre.
D’altra banda el SLT disposa de tecnologia adaptada per a aquelles persones amb necessitats
funcionals especials. Concretament, el dispositiu carechat permet que persones amb
discapacitat auditiva o dificultats de parla, puguin gaudir de les prestacions del SLT. Per a
aquelles persones que tenen la psicomotricitat fina afectada, el servei disposa d’URC
adaptades que en faciliten el seu ús.
TELEASSISTÈNCIA – CUSTÒDIA DE CLAUS
ANY 2019

ANY 2020

36

32

ANY 2021
30

Enguany s’han fet 24 mobilitzacions de claus custodiades per Policia Local, per atendre
situacions d’urgència

3.19.3
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Costos

El Servei és fruit d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i els municipis de la
província.
El cost del 2021 ha estat de 61.810,19

3.20 Ajuts tècnics
3.20.1

Descripció

L’àrea de Serveis Socials Bàsics (SSB) de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, atén de
forma continuada usuaris en situació de necessitat de servei d’ajuts tècnics, per garantir
l’autonomia dins i fora de la llar.
Tanmateix són recursos tecnològics que faciliten, als cuidadors, l’atenció dels malalts de
forma més adequada i prevenint riscos.
Objectiu:
Millora de la situació personal de les persones usuàries de cada ajut tecnològic.
Adjudicació:
Segons valoració treballadora familiar especialitzada.
Temporalitat:
S’atorga l’ajut temporalment segons evolució i situació de cada ciutadà, o fins a
l’adquisició de l’ajut tècnic propi.
Llistat d’ajuts tècnics:
AJUT TÈCNIC
Cadira giratòria bany
Caminador
Crossa
Taula dutxa
Grua portàtil
Grua fixa
Matalàs-antiescares
Alça wàter articulat
Alça wàter
Rentacaps per llit
Cadires bany amb
rodes
Agafadors
Barres dutxa
Cadira de rodes
Tamboret dutxa

UNITATS
6
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
2
3

L’empresa Accent Social, que gestiona el SAD a Olesa de Montserrat, ofereix també ajuts tècnics segons valoració prèvia a
domicili
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3.20.2

Resultats

S’han cedit un total de 12 ajuts tècnics.

3.20.3


Costos

El servei procedeix del banc d’ajuts tècnics del departament de Serveis Socials i
del Pla de millora de l’empresa Accent Social.

D- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
3.21 Transport Adaptat
3.21.1

Descripció

El servei de transport adaptat es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat
facilitar el transport de les persones amb discapacitat i/o, amb problemes de mobilitat, a fi i
efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que
permetin garantir la seva integració en l’entorn.

3.21.2

Resultats

Centres destinataris
Centre
ARC DE SANT MARTI (MARTORELL)
TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLAS (ESPARREGUERA)

3.21.3

Nº Usuaris
3
17

Costos

El cost del Transport adaptat és la subvenció que és dona a l’entitat Sta. Oliva per un import
de 30.000€.

3.22 Taller ocupacional Can Comellas
3.22.1

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té signat un conveni de col·laboració, juntament als
municipis d’ Abrera, Collbató, Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve
Sesrovires, aprovat el 18 d’octubre de 2004 destinat a garantir l’acolliment de persones amb
disminució psíquica al Taller Ocupacional Can Comelles d’Esparreguera.

3.22.2
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Resultats

El nombre d’usuaris atesos d’Olesa de Montserrat durant el 2021 fou de 17 usuaris durant
tot l’any (12 mesos). El nivell d’us del servei s’ha adaptat a les mesures covid

3.22.3


Costos

Liquidació Ajuntament d’Esparreguera pel servei del TOCC .Cost 2021: 38.055,15€

E- ATENCIÓ A LA GENT GRAN
3.23 Servei d’atenció a la gent gran, salut i

dependència
3.23.1

Descripció

El Servei d’Atenció a la Gent Gran, Salut i Dependència és una prestació de servei municipal
adreçat a tota la població en situació de salut vinculada a problemàtica social que atén
situacions de necessitat immediata, general i/o bàsica. El SAGGSiD detecta i rep les
necessitats relacionals de les persones, la necessitat de cobertura de les necessitats bàsiques
de la vida diària, les dificultats de desenvolupament, d’integració social i manca d'autonomia
personal.
Segons valoració tècnica es realitzen tasques següents:
-
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Informació
Valoració
Diagnòstic
Orientació
Suport i acompanyament
Intervenció
Tramitació i gestió de recursos
Elaboració informes socials (policia local, jutjats, altres administracions, ...)
Assessorament individual, familiar i/o comunitari
Derivació a serveis especialitzats
Coordinacions amb serveis
Gestió situacions d’urgències i emergències
Treball en xarxa amb tots els recursos de la zona
Visites a domicili
Entrevistes presencials
Entrevistes seguiment telefònic
Elaboració PIAs
Seguiment PIAs
Entrevistes i visites domicili conjuntes amb CAP (metges i treballadora social)
Gestió i seguiment facturació SAD
Coordinació amb empresa SAD
Projecte dol i taller de la memòria
Arranjaments bany
Seguiment i control teleassistències
Elaboració i execució de la guia municipals de maltractament de la gent gran

-

Projecte “Olesa a l’aguait”
Participació taula salut mental
Participació en el grup de treball de detecció de maltractament de la gent gran
(Diputació)
Organització activitats “Tardor de la Gent Gran”

3.23.2

Resultats

Gestions / tasques realitzades des la Unitat Gent Gran, Salut i
Dependència - 2021
TASQUES
ENTREVISTES PRESENCIALS
ENTREVISTES TELEFÒNIQUES
INTERVENCIÓ SERVEIS
D’URGÈNCIES
VISITES A DOMICILI
ASSESSORAMENT TELEFÒNIC
TRAMITACIONS VÀRIES
TRAMITACIÓ TELEASSISTÈNCIA
INFORMES JUTJAT I FISCALIA
GESTIÓ ENTERRAMENT SOCIAL
DERIVACIÓ CASOS SAD
CITACIONS JUTJAT
TRAMITACIÓ RESPIR
TOTAL
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Nº GESTIONS
512
1791
187
209
230
140
57
25
2
96
0
10

3259 gestions / tasques

Coordinacions amb Serveis especialitzats - 2021
SERVEIS
CAP
CAP i PADES
SAD – ACCENT SOCIAL
TELEASSISTÈNCIA
CAS (toxicomanies i
alcoholisme)
Referent Dependència
Generalitat
Serveis Salut especialitzats
Serveis Residencials i Centres
de Dia
Treballadora familiar pròpia
Policia Local
Servei Salut Mental
Fundacions tutelars
Altres (inspecció, Càritas,
ASFAM,...)
TOTAL
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Nº
Coordinacions
85
19
179
18
10

Nº de professionals
2
2
2
2
2

27

2

123
41

2
2

12

3
2
2
2
2

31
26
8
7

586 coordinacions

COORDINACIONS AMB SERVEIS ESPECIALITZATS 2021Altres…
CSMA

Policia Local
Treballadora 5%
familiar pròpia
2%
Residènci
es i
Centres…

4%

Fundaci
ons…

CAP
15%

CAP i PADES
3%

Serveis Salut
especialitzats
21%
SAD – ACCENT
SOCIAL
31%

Referent
Dependència…
TELEASSISTÈNCIA
3%

CAS…

3.23.3

Costos

Inclosos en el finançament de l’equip bàsic de primària – figura dels treballadores socials de
l’àmbit especialitzat i treballadora familiar pròpia.

3.24 Projecte xarxa gent gran en situació de

vulnerabilitat
3.24.1

Descripció

Serveis Socials Municipals fa quatre anys es va crear una unitat específica gestionada per
dues treballadores socials i una treballadora familiar. El perfil i objectiu d’intervenció és Gent
Gran, Salut i Dependència, el motiu d’aquesta especificitat de treball és a causa de la detecció
i intervencions (puntuals, periòdiques o d’alta intensitat) vers aquest col·lectiu.
Les tasques que es van desenvolupant han evidenciat la necessitat de crear una XARXA
DE GENT GRAN EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT amb l’objectiu de poder treballar
prevenció, intervenció i coordinacions amb els diferents serveis implicats; tanmateix
com la gestió i promoció de projectes específics.
Els principis generals de la Xarxa de Gent Gran són:
 Cohesió social i territorial
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Autonomia personal i familiar
Universalitat d’accés als serveis
Treball en xarxa
Proximitat
Transversalitat

Els eixos de treball:
 Envelliment actiu
 Envelliment digne
 Plena igualtat

3.24.2

Resultats

S’ha continuat treballant en la xarxa, quedant pendent les adhesions dels professionals, els
agents i entitats que en formaran part.
S’ha iniciat el primer projecte previst dins la xarxa que és l’inici del protocol de
maltractament de la gent gran d’Olesa a Montserrat

3.24.3


Costos

Professionals de Serveis Socials i projectes que es desenvolupin.

3.25 OLESA A L’AGUAIT!
Projecte de la Xarxa de gent gran en situació de vulnerabilitat

3.25.1

Descripció

Per a potenciar el benestar de les persones grans del municipi, el Departament de Serveis
Socials a través de la Xarxa de Gent Gran amb situació de vulnerabilitat vol impulsar el
projecte:
OLESA A L’AGUAIT! , amb la implicació del veïnat, comerciants i entitats.
OLESA A L’AGUAIT! és un projecte que vol detectar, a través de la pròpia comunitat, a
aquelles persones grans que viuen soles i sense xarxa de suport formal i/o informal i, per tant,
poden tenir dificultats per a mantenir les activitats de la vida diària. I al mateix temps, vol
prevenir situacions de risc i d'exclusió social que pot comportar aquest aïllament social en
persones grans.

3.25.2
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Resultats

Pel que fa al col·lectiu destinatari, el projecte esta dirigit a persones grans amb risc d’aïllament
i exclusió social. Aquest ha estat un any on a la bústia de la xarxa de gent gran hi ha hagut 10
consultes. El projecte no ha arribat plenament a la ciutadania. Ha faltat fer-ne més difusió
Els destinataris indirectes són el veïnat, comerços, farmàcies, persones voluntàries, entitats
del pobles i serveis professionals públics i privats vinculats a les persones grans. Amb el
compromís de tenir sempre una mirada sensible i respectuosa amb la privacitat de cada
persona.

3.25.3

Costos

Pel que fa l’equip humà:



Recursos propis de l’Ajuntament : competències i habilitats dels Tècnics de Serveis
Socials Municipals.
Referents d’entitats, veïnat, i equipaments públics i privats que es vulguin adherir.

Recursos Materials:


Utilització d’eines per dinamitzar i sensibilitzar l’entorn: díptics i eina de cribratge,
xerrades, xarxes socials, ....

3.26 Elaboració de la guia de prevenció de

maltractaments a la gent gran
3.26.1

Descripció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat inicia el mes d’octubre 2020 el procés de treball per a
l’elaboració de la Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona disposa d’un model de “Guia local per fer front als maltractaments
de les persones grans” que posa al servei dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb
la finalitat de donar suport als i a les professionals en les seves actuacions davant possibles
situacions de maltractaments a persones grans. Es tracta d’un instrument que permet
aprofundir en el coneixement dels maltractaments, a la vegada, que proporciona criteris i
circuits per prevenir-los, detectar-los i intervenir en el territori on s’apliqui la Guia.
Per donar aquest suport, la Diputació de Barcelona ha contractat a l’Associació per a la
investigació del maltractament a l’ancià( EIMA).

3.26.2

Resultats

El document ha estat elaborat per l’Ajuntament d’Olesa amb el suport de la Diputació de
Barcelona i les i les professionals de diferents recursos que treballen amb persones grans
com tècnics de serveis socials, de salut pública, policia local, CAP, Hospital sociosanitari,
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PADES, Residencies d’avis del municipi, Mossos d’Esquadra, empresa de servei d’atenció
domiciliaria Accent Social, empresa de teleassistències TELEVIDA i Creu Roja, que han
treballat des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària.
La guia és un document tècnic on es defineixen les tipologies de maltractaments i els factors
de risc i de protecció; els procediments de treball i circuits d’actuació i els aspectes legals i les
mesures a emprendre per a la protecció jurídica de les persones grans.
La presentació de la guia va ser el dia 2 de Novembre on van participar el Sr. Jordi Martínez,
regidor de Benestar Social; la Sra. Lluïsa Moret, Diputada presidenta de l’Àrea d’Igualtat i
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona; el Sr. Miquel Riera, alcalde d’Olesa i el Sr.
Jordi Muñoz, jurista i president de l’Associació per
a la Investigació del Maltractament a les persones
grans (EIMA) va fer una ponència sobre el
“Maltractament a les persones grans: una realitat
silenciada”. En l’acte van ser presents tots els
professionals i membres d’entitats dels diferents
serveis i institucions relacionades amb la
intervenció de les persones grans.

3.26.3
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Costos

Activitat sol·licitada a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Xarxa de
municipis.

3.27 Tallers de la memòria
3.27.1

Descripció

Els Tallers de la memòria es van inciar enguany al mes de març de manera paulatina
Es continuen realitzant en dues ubicacions diferenciades: L’Escorxador i Ca l’Oriol.
L’objectiu dels mateixos és







Donar a conèixer el funcionament bàsic de la memòria.
Donar a conèixer els factors associats a la pèrdua de memòria.
Informar sobre els factors que afecten positivament a la memòria.
Entrenar en estratègies i tècniques de memòria.
Estimular el procés bàsic de l'atenció.
Estimular altres processos bàsics cognitius com: percepció, llenguatge, raonament,
capacitat lògica,...
 Exercitar cadascun dels processos que intervenen en les etapes de la memòria:
registre, emmagatzemament i evocació.
 Aplicar les estratègies adequades per a resoldre els problemes de memòria de la vida
diària.
 Promoure l’aplicació dels coneixements i hàbits adquirits en l'entrenament a la vida
diària.
També s’ha ofert suport emocional grupal quan s’ha detectat dificultats per<.






Millorar l'estat d'ànim.
Millorar el sentiment de soledat.
Millorar l'autoestima.
Disminuir l’angoixa i les pors derivades de la pandèmia.
Millorar la conscienciació sobre les mesures de seguretat quan s’ha detectat
desconeixement de les mateixes.
Els destinataris han estat
 La situació de pandèmia no ha variat, en general, el perfil dels destinataris dels
tallers, adreçant-se a persones majors de 65 anys sense deteriorament
cognitiu o amb deteriorament cognitiu lleu que vulguin exercitar les capacitats
cognitives (atenció, memòria, càlcul, llenguatge, raonament, etc). No obstant,
hi ha hagut l’ excepció d’una persona més jove amb deteriorament cognitiu
lleu derivat d’un trastorn mental crònic.

3.27.2

Resultats

Escorxador
Aquest any s’ha realitzat Tallers de Memòria tots els dilluns (exceptuant els dies festius)
en els períodes compresos entre el 1 de març i el 18 de juny, i posteriorment, entre el
22 de setembre i el 22 de desembre.
La durada de les sessions ha estat de 55 minuts. S’ha deixat 10 minuts entre grup i
grup per ventilar l’espai i desinfectar les cadires utilitzades.
Horari Grup 1: de 15:30 a 16:25
Horari grup 2: de 16:35 a 17:30
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Període març-juny:
Al mes de febrer van confirmar el seu interès en participar als tallers de memòria un total de
15 persones (2 homes i 13 dones). Una de les dones finalment va comunicar que no
participaria per problemes familiars.
De les 14 persones que han participat, 4 ho van fer amb la modalitat a distància (2 homes i 1
dona passaven a recollir el material a l’Escorxador i a 1 dona li enviava el material per e-mail).
Així doncs, a nivell presencial van quedar 10 persones (6 dones al primer grup i 4 dones al
segon).
Període del 22 de setembre al 22 de desembre:
A diferència del període anterior, la major part dels usuaris del Tallers de Memòria
expressaven estar més tranquils degut a que ja estaven vacunats. També les famílies
semblaven estar més confiades i recolzaven més el fet de venir presencialment (per contra
del que va passar al període anterior). Fins i tot es va recuperar algun usuari d’altres anys que
fins ara no s’havia vist amb cor de participar.
Així doncs, durant l’últim semestre de l’any es van inscriure tots/es els/les usuaris/es del primer
semestre, a excepció de dos dels que feien els tallers a distància que van abandonar degut a
la pèrdua de motivació (no els motivava fer-ho sola a casa però tampoc s’atrevien a fer-ho
presencialment). A més a més dels usuaris del semestre anterior s’hi va afegir 7 usuaris (2
d’ells havien participat altres anys anteriors a l’inici de la pandèmia i 5 eren usuaris nous).
D’aquesta manera, finalment van acabar els tallers 20 persones (19 dones i 1 home) de les
21 inscrites al segon semestre. La persona que va abandonar patia una demència en estadi
moderat i venia “obligada” per les filles. Després d’acompanyar-la el primer dia, ja van veure
que no s’adaptaria al grup tant pel grau de deteriorament com per la seva actitud negativa.
Ca l’Oriol
Període març-juny:
A principis de març va confirmar el seu interès en participar als tallers de memòria un total de
15 persones (2 homes i 13 dones). A l’hora de començar veritablement a mitjans de març, 1
dels homes i 1 de les dones finalment no van voler venir per por al contagi.
De les 13 persones que han participat, 4 ho van fer amb la modalitat a distància (a 3 els
enviava els deures per e-mail i 1 usuària els passava a buscar per la Teixidora) . Així doncs,
a nivell presencial van quedar 9 persones inscrites (6 persones al primer grup i 3 al segon).
Durant el transcurs del primer semestre es va anar apuntant més participants fins que van
arribar a ser 9 al primer grup i 4 al segon. No obstant, també hi va haver 1 abandonament a
cada grup.
Període setembre- desembre:
A diferència del període anterior, la major part dels usuaris del Tallers de Memòria
expressaven estar més tranquils degut a que ja estaven vacunats. També les famílies
semblaven estar més confiades i recolzaven més el fet de venir presencialment (per contra
del que va passar al període anterior). Fins i tot es va recuperar algun usuari d’altres anys que
fins ara no s’havia vist amb cor de participar.
Així doncs, durant l’últim semestre de l’any es van inscriure tots/es els/les usuaris/es que van
acabar el primer semestre, a excepció de d’una de les usuàries que feia els tallers a distància
i va abandonar degut a que va començar a anar a un Centre de Dia. A més a més dels
usuaris del semestre anterior s’hi van anar afegint més usuaris/es tant al primer grup (4) com
al segon (3). D’aquesta manera, van acabar sent 20 persones inscrites al segon semestre de
l’any, de les quals van finalitzar el Curs un total de 18 (una de les persones va abandonar
perquè va anar a viure a un altre municipi i ja finalitzant el segon semestre una altra usuària
va començar a anar a un Centre de Dia.

56

3.27.3

Costos

 Escorxador: 900 euros de març a juny (ambdós inclosos) + 858 euros de setembre a
desembre (ambdós inclosos)= 1758 euros.
 Ca l’Oriol: 780 euros de març a juny (ambdós inclosos) + 858 euros de setembre a
desembre (ambdós inclosos)= 1638 euros.
 Total: 3.396€

FOTOGRAFIA DEL GRUP 1 DELS TALLERS DE MEMÒRIA DE “L’ESCORXADOR” (OCTUBRE 2021)

FOTOGRAFIA DEL GRUP 2 DELS TALLERS DE MEMÒRIA
DE “L’ESCORXADOR” (OCTUBRE 2021)

FOTOGRAFIA DEL PRIMER GRUP DELS TALLERS DE MEMÒRIA CA L’ORIOL

3.28 Servei Suport Psicològic
3.28.1

Descripció

Donada la bona acollida i bons resultats que va tenir l’any passat el Projecte de Suport
Psicològic a persones en procés de dol (o altres circumstàncies traumàtiques) en relació a la
situació de Pandèmia derivada de la Covid-19, aquest any s’ha tornat a presentar el projecte.
Els servei s’ha adreçat principalment a:
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Persones que han patit la pèrdua d’un familiar per la Covid durant l’últim any i mig.
Persones que han perdut durant aquest temps un familiar per una altra causa però
tenint en compte que les condicions en les que s’ha patit el dol és molt similar a la dels
familiars de persones mortes pel Covid-19 (situació d’aïllament social o disminució dels
contactes socials, impossibilitat d’acompanyar al malalt durant els últims dies abans
de la defunció, dificultats per vetllar i acomiadar-se del difunt en condicions “normals”).
Familiars de persones a les que s’ha diagnosticat una malaltia terminal



Persones que han viscut altres situacions traumàtiques

3.28.2

Resultats

El Servei de Suport Psicològic s’ha donat entre els mesos de març i juny, i posteriorment
entre els mesos de setembre i desembre (ambdós inclosos).
S’ha dedicat un mínim de 3 hores setmanals a aquesta tasca
En total han rebut el Servei de Suport Psicològic 6 persones durant el primer semestre de
l’any 2021, i 7 durant el segon semestre. Un dels usuaris s’ha atès durant tot l’any donada la
situació de vulnerabilitat (persona gran que viu sola amb diversos processos de dol en curs).
Durant el Segon semestre també es va anar fent el seguiment esporàdic dels cassos de primer
semestre i de l’any anterior per detectar possibles recaigudes.
Per sexes, s’ha atès a 4 dones i 2 homes el primer semestre, i 4 dones i 3 homes el segon.
Els usuaris beneficiaris del Servei han estat derivats directament pel Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament l’Olesa de Montserrat però alguns d’ells han estat casos recomanats
pel PADES.
A diferència de l’any passat, aquest any, no hi havia la possibilitat d’accedir al Servei per
compte propi. Tots els casos han estat derivats pel Departament de Serveis Socials.
Tenint en compte quina ha estat la pèrdua experimentada:
 Persones que han patit la pèrdua d’un familiar a conseqüència de la Covid= 3 persones
 Persones que han patit la pèrdua d’un familiar per una altra causa= 8
 Persones que es troben el procés de dol per altres pèrdues o situacions estressants=2
.
No s’ha dedicat un horari concret sinó que les hores de les trucades s’han convingut amb els
beneficiaris del Serveis.
S’han efectuat un total de 242 trucades durant tot l’any (cal tenir en compte que alguna
d’aquestes trucades no ha estat contestada per l’usuari del servei, o bé ha estat molt breu
degut a la indisposició d’aquella persona en el moment de la trucada).
La durada mitja de cada trucada atesa per l’usuari/a ha estat de 20 minuts tenint en compte
sempre la necessitat de la persona. Cal tenir present que el Suport Psicològic telefònic és molt
diferent al presencial i que en general es destina menys temps.

3.28.3
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Costos

El Personal Serveis Socials ha dut a terme les primeres tasques de selecció de
persones candidates.
La tasca de Suport Psicològic l’ha dut a terme la Psicòloga Astrid Maria Llorens
Willems (número de col·legiada 10.930), la qual disposa d’una àmplia experiència en
tractament del dol i acompanyament a la mort.




Primer semestre (març-juny 2021)= 1697,5 euros
Segon semestre (setembre-desembre 2021)=1365 euros
Total= 3062,5 euros

3.29 Activitat Dia internacional de la gent gran
3.29.1

Descripció

Els darrers anys s’han realitzat varies activitats durant els
mesos de d’Octubre i Novembre amb relació a tota la
programació que es feia per part del ajuntament, entitats i
professionals per tota persona gran del municipi amb referència
al dia internacional de la gent gran internacional.
Novament enguany per la situació de pandèmia no va ser
possible poder realitzar els actes dels anys anteriors, per
motius de seguretat de les persones i les noves restriccions
establertes per preservar la salut pública de tot ciutadà.

https://www.olesademontserrat.cat/pl19/ajuntament-seuelectronica/acces-a-la-informaciopublica/noticies/id9169/300-persones-commemoraciodia-internacional-persones-grans-olesa.htm
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3.29.2

Resultats

S’ha dut a terme una única activitat estàtica el dia el diumenge 3 d’Octubre a les 18:00 hores
al Parc Municipal ( Cal Mané), on es va fer la lectura del manifest (s’adjunta a l’annex) d’aquest
any i posteriorment es dur a terme l’activitat musical amb el Grup de Neus Mar.
L’activitat va ser gravada a través del canal del ajuntament (youtube) i es pot veure online
per tal que les persones que no van poder assistir o estan ingressades en recursos
residencials ho puguin gaudir. L’adreça per poder accedir és la següent:

https://youtu.be/ubMKilGErBc
L’objectiu principal de fer un reconeixement a tota persona gran el dia internacional és
aconseguir un benestar lligat al màxim d’autonomia personal i al mínim possible de
dependència, un benestar que ha de fomentar la participació activa en el desenvolupament.
Alhora és fonamental el poder disposar d’espais de participació i intercanvi interpersonals,
sobretot amb la situació especialment agreujada d’aïllament i vulnerabilitat per la pandèmia.
La sensibilització de tota la població respecte de la importància de la salut com a element
clau per a un envelliment actiu i el reconeixement de la necessitat d’aquest col·lectiu dins la
societat i de totes les aportacions que ens poden oferir.
Tot les circumstàncies que ens emmarquen la participació de gent ha estat molt alta i amb
acolliment molt positiu per part de les persones, ja que manifestaven la necessitat de poder
fer una activitat vers ells amb seguretat i amb finalitat lúdica. En total la participació va ser
de 347 persones.
La valoració ha estat molt satisfactòria per part de participants i entitats col·laboradores.
A nivell organitzatiu van participar part de personal de la Regidoria de Serveis Socials
Municipals, treballadors de la Brigada Municipal, Voluntaris de la Creu Roja i la col·laboració
de l’Associació de Voluntaris d’Olesa i l’Esplai.
L’acte es va celebrar al parc municipal, en una zona habilitada amb totes les mesures de
seguretat tant d’entrada com de sortida de l’acte, mesures d’higiene i desinfecció.
Creu Roja a través del seu vehicle adaptat
va oferir l’opció de recollida i retorn a
domicili a tota persona que va voler assistir
i tenia dificultats de desplaçament a causa
de la seva mobilitat reduïda.
El total de persones que van utilitzar el
transport van ser 6 persones.
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3.29.3






Berenar (lot individual) : 929,50 €
Bosses: 953,48 €
Mantes polars amb logotip: 2.153,80 €
Actuació musical: 1.250,00 €

Fotos de l’acte
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Costos

3.30 Programa Arranjaments
3.30.1

Descripció

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les
persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat,
higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges.
Els destinataris d’aquest programa s'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat
o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; i a persones
menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica
per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar La finalitat és realitzar petites
reformes d'adaptació funcional i la instal·lació d'ajudes tècniques:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
La Diputació de Barcelona va posar a disposició del ajuntament els serveis tècnics d'una
empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, per
prescriure les actuacions a realitzar, i supervisar, comprovar i validar les intervencions.
Aquesta també ha contractat les empreses que executaran les obres i/o instal·laran les
ajudes tècniques, assumint-ne el 100% del cost de les actuacions.
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3.30.2

Resultats

Els tècnics de de Serveis Socials després d’un cribratge d’usuaris amb la necessitat
d’arranjament tant a través d’entrevistes ( presencials i domiciliaries) o derivacions d’altres
professionals de la xarxa han avaluat la idoneïtat dels usuaris que es poden beneficiar en
aquesta convocatòria dels arranjaments de bany.
El total ha estat de 5 d’arranjaments on ha inclòs : canvis de banyera per plat de dutxa,
ajuts tècnics entre d’altres .
La valoració ha estat molt positiva per part de totes les persones que han pogut gaudir
d’aquest programa ja que la seva finalitat és optima per poder garantir una millor qualitat de
vida dins del seu habitatge i evitar situacions de risc per caigudes.

3.30.3

Costos

Professionals de Serveis Socials per la gestió i seguiment del programa d’arranjament
11.325.60€ (Subvenció Diputació)

3.31 Grups de suport
3.31.1

Descripció

Projecte compartit
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Diputació de Barcelona: Participa en el desplegament al territori dels grups. Realitza
el contacte, seguiment i avaluació durant tot el procés del GSAM amb l’ens. Compta
amb la col·laboració d’entitats del tercer sector per posar en pràctica els GSAM als
municipis.
L’Ajuntament : Identifica i incorpora les persones cuidadores no professionals
procedents de Serveis Socials i col·labora amb la Diputació de Barcelona en el



projecte. Cerca els espais i coordina el desenvolupament del grup i de les persones
participants conjuntament amb l’entitat proveïdora.
La terapeuta (entitat del tercer sector): Condueix el GSAM al territori i participa en
la coordinació del mateix conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’ens.
Finalment, informa a la Diputació, sobre el desenvolupament del grup.

Els grups de suport emocional i d’ajuda mútua (GSAM) són un recurs adreçat a cuidadors i
cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència, estigui o
no valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
Els grups són un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que
possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de
cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament,
la de les persones de les que tenen cura. Pel seu plantejament i enfoc terapèutic, els GSAM
no estan pensats com una activitat de formació.
Els GSAM es poden conformar per cuidadors i cuidadores de persones grans, de persones
amb dependència o de persones amb discapacitat o problemes de salut mental.

3.31.2

Resultats

Amb les sessions realitzades s’han obtingut amb la mesura de lo possible i de manera
individual els següents objectius:




Millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals.
Oferir suport emocional i psicològic per reduir l'impacte negatiu de la cura que, de
vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals.
Facilitar i promoure espais de relació, presencials o virtuals, entre persones
cuidadores no professionals que es troben en una situació similar, perquè
comparteixin les seves necessitats, preocupacions i també els seus coneixements.

El GSAM s’ha fet durant el període comprès entre el mes de setembre i el 31 de desembre
del 2021 durant 10 sessions de 1,5 hores de durada cadascuna, de forma setmanal.
L’espai: ha estat amb una sala de Cal l’Oriol on ha permès la realització d’aquest tipus de
grup i mantenir el protocol COVD
Els participants inicials ha estat de 10 persones tot i que han finalitzat el grup 5 persones. Les
persones que s’han desvinculat del grup han argumentat el fet de no poder disposar de tant
espai setmanal ja que són les cuidadores principals i alhora altres no s’han acabat d’adaptar
amb un espai de grup per treballar aspectes terapèutics grupal

64

3.31.3

Costos

Seguiment i supervisió per part de Professionals de Serveis
Socials Municipals i professional conductor del grup facilitat per
la Diputació.

F- ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista té com a
finalitat “establir els mecanismes per contribuir a l’erradicació de la violència masclista que
pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a
viure sense cap manifestació d’aquesta violència”. La llei promou la intervenció coordinada i
inclou un seguit de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació.
L’any 2017 es va presentar el Protocol local d’abordatge integral de la violència masclista del
qual forma part Serveis Socials Bàsics, intervenint tant des de l’atenció directa com indirecta.
Les funcions principals que es desenvolupen des de SSB en aquest àmbit són: oferir
informació, orientació i assessorament; fer valoració i elaboració
del diagnòstic; elaborar el pla d’intervenció específic segons situació; conèixer els recursos i
les prestacions socials existents i informar i facilitar la gestió dels tràmits (sol·licituds,
derivacions,..); treball amb xarxa amb altres serveis i recursos; tramitació i gestió de recursos
de manera immediata, segons necessitat (ajuts econòmics, recursos d’acollida d’urgència,
recursos residencials, teleassistència mòbil (Atenpro); treball social comunitari (sensibilització
i prevenció a altres professionals i a la comunitat,...)

3.32 Casos atesos a serveis especialitzats

derivats de Serveis Socials Bàsics
3.32.1

Descripció

Una bona part de les dones i llurs fills/es que han patit violència requereixen, per a la
recuperació, de la intervenció de serveis especialitzats. Al nostre territori, comptem amb dos
serveis de la xarxa pública: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), ubicat al
municipi; i el Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE), que es troba a Sant
Feliu de Llobregat.
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L’accés a aquests serveis és per demanda directa o bé per derivació d’altres serveis, com ara
SSB. Es treballa majoritàriament de forma coordinada entre els serveis intervinents (o altres
susceptibles de fer-ho), mitjançant coordinacions presencials, telefòniques o via mail, o bé en
les reunions de la comissió de casos de la Xarxa de violència masclista.

3.32.2

Resultat

Durant l’any 2021, el SIAD ha ates 106 dones de les quals 42 han accedit per derivació
de Serveis Socials Bàsics (en aquest any o en anteriors).
Per altra banda, el SIE té oberts 24 expedients de dones residents a Olesa de Montserrat.
Durant el 2021 han ates a 9 dones i els fills/es del municipi.

3.32.3

Costos

Professionals del servei que assumeixen els casos que presenten aquesta situació en el
marc de la seva tasca a Serveis Socials Bàsics.

3.33 Teleassistència Atenpro
3.33.1

Descripció

El Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a Víctimes de
consisteix en un dispositiu mòbil dotat de telelocalització
sol·liciten atenció immediata les 24 hores tots els dies de
presta el servei a nivell nacional i gestiona les trucades
plantejada o activant recursos d’emergència si cal.

3.33.2

violència de gènere (ATENPRO)
que ofereix a les dones que el
l’any allà on estiguin. Creu Roja
donant resposta a la necessitat

Resultats

El nombre de teleassistències gestionades s’ha incrementat novament respecte a anys
anteriors. Durant aquest any s’han tramitat 7 noves altes i 7 baixes i s’ha donat continuïtat a
8 que ja disposaven del recurs al 2020
El nombre de teleassistències actives cada es de 15

3.33.3


66

Costos

Una professional centralitza les sol·licituds i gestions que se’n deriven. És un servei
gratuït per a la usuària i el cost és assumit pel Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

3.34 Serveis d’acolliment i recuperació de la

xarxa pública
3.34.1

Descripció

Són serveis residencials, especialitzats i temporals que formen part de la Xarxa d’atenció i
recuperació integral (Generalitat de Catalunya) i s’adrecen a les dones –i llurs filles/fills– que
a causa d’una situació de risc per violència masclista requereixen d’un espai de protecció.
Es distingeixen els serveis:
- Servei d’atenció i acolliment d’urgències (SAAU): amb un caràcter temporal de curta estada,
atén situacions que necessiten acolliment per una situació d’urgència.
- Serveis d’acolliment i recuperació (SAR), que ofereixen acolliment i atenció integral per
possibilitar el procés de recuperació i reparació i compta amb un equip professional de suport
amb presència permanent.
- Serveis d’acolliment substitutori de la llar (SAS) adreçat a dones amb una major autonomia
on el suport professional és més puntual.

3.34.2

Resultats

Durant el 2021 2 dones i 4 menors han fet ús de recursos residencials de la xarxa pública.

3.34.3

Costos

El cost del recurs queda cobert per Generalitat de Catalunya. Des de SSB cal assumir el cost
del transport fins als recursos (tant en el primer ingrés com si es fa trasllat des d’aquest a un
de nou), facilitar diners de butxaca a la dona si no en disposa (mitjançant entitats del tercer
sector) i tramitar recursos i altres ajuts econòmics que s’escaiguin durant l’estada.

3.35 Participació en la Xarxa local d’actuació en

violència vers les dones d’Olesa de Montserrat
3.35.1

Descripció

La Xarxa la formen tots els serveis i institucions que poden intervenir des de qualsevol dels
nivells que operen en l’abordatge integral de la violència masclista. Serveis Socials Bàsics en
forma part, és configura com un dels elements clau dins del circuit d’actuació i forma part de
la Comissió Tècnica i de la Comissió de Casos.
A la Comissió de Casos es treballa mitjançant reunions, de manera interdisciplinària casos on
estan intervenint 3 o més serveis o aquells on es demana un assessorament per part d’altres
serveis. Les sessions tenen una periodicitat mensual (tret del mes d’agost) i una durada
aproximada de dues hores. Hi participen entre 9 i 11 professionals de diferents serveis
municipals i supramunicipals
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3.35.2

Resultats

Durant el 2021, la Comissió de Casos ha fet 11 reunions (presencials i telemàtiques) i s’han
treballat 63 casos
Per altra banda, SSB i SIAD han fet coordinacions freqüents per casos compartits o noves
derivacions.Professional TS del Servei, referent en l’àmbit de violència, que participa en les
activitats de la xarxa en el marc de la seva tasca professional als Serveis Socials Bàsics.
En general és la professional d’SSB referent de l’àmbit qui acut a les reunions (o una
substituta en la seva absència), però en ocasions també hi participen altres professionals
de SSB directament implicades en el cas.

3.35.3

Costos

• Professional TS del Servei, referent en l’àmbit de violència, que participa en les
activitats de la xarxa en el marc de la seva tasca professional als Serveis Socials
Bàsics..

G-PROJECTES TRANSVERSALS
3.36 Cabalbaix
(Memòria extensa en l’annex)

3.36.1

Descripció

El Cabalbaix, Pla supramunicipal sobre drogues i comportaments de risc, va tenir el seu origen
en el darrer trimestre del 2004, començant la seva operativitat a partir de la signatura del
conveni de cooperació supramunicipal el 29 de setembre del 2005 entre els ajuntaments
d’Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. Des de la data
esmentada, s’han aprovat els Pla Marc d’Actuació 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016, 20172020 i 2021-2024 Durant aquest últim període, el municipi referent és Olesa de Montserrat. El
Pla sobre drogues i comportaments de risc intermunicipal Cabalbaix és definit amb una
identitat pròpia on forma una estructura sòlida de prevenció, atenció, reinserció i investigació
en matèria de substàncies tant legals com il·legals així com de conductes susceptibles d’usos
problemàtics com les tecnologies, el joc, les compres compulsives o les relacions sexoafectives. Està emmarcat dins les directrius del Plan Nacional de Drogas en l’assumpció de
competències municipals en prevenció i en sintonia amb les propostes preventives de
l’Estratègia Nacional sobre Drogues i Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, la Moció 175/VI de juny del 2002 del Parlament de Catalunya i la Xarxa de
prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona. Es planteja en tres blocs
diferenciats on operin de forma autònoma però interrelacionades: Plans de Treball anuals
d’accions preventives, Servei d’Atenció i Assessorament sobre drogues i comportaments de
risc i Formació continuada de la Direcció Tècnica i Recerca/Investigació. La implementació de
les accions preventives ha anat en funció de la idoneïtat de la pròpia tasca, tenint en compte
l’adequació de la natura de la mateixa acció preventiva a les necessitats particulars de cada
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un dels ens locals i de la disponibilitat dels seus propis recursos. Les accions i projectes que
s’han realitzat s’han anat dirigint a la globalitat del territori seguint les directrius consensuades
per tots els municipis i aprovades en els documents dels Pla Marc del Cabalbaix. Es continua
treballant des de la transversalitat i a nivell supramunicipal. En els moments actuals
d’excepcionalitat de situació sanitària d’emergència derivada de la pandèmia del virus Covid19, tant les accions preventives com els assessoraments i les funcions de la Direcció Tècnica
s’han anat desenvolupant en funció de les directrius de salut recomanades i seguint les seves
recomanacions, així com les indicacions de la implementació de mitjans de seguretat. En el
casos i/o situacions que no ha estat possible la presencialitat, s’han continuat executant de
forma telemàtica ( telefònicament, vídeo-trucades, vídeo-conferències, correu electrònic,
plataforma Instagram) i/o tornant a reprogramar dates en casos de confinament.

3.36.2

Resultats

S’Adjunta quadre resum de totes les accions fetes a Olesa de Montserrat
OLESA DE
MONTSERRAT

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

ACTIVITAT PREVENTIVA

NOMBRE
D’ACTIVITATS

Disseny proposta material escrit
preventiu sobre usos de tecnologies i
confinament

1 projecte

Teatre educatiu “Estàs Pantallat?”
(6è)

Escola Puigventós
Escola San Bernat
Escola Ferrà i Esteve
Escola Sant Bernat
Escola M.D.Montserrat
Escola Povill
Escola Daina-Isard
Escola Escolàpies

5 teatres
2 teatres
5 teatres
3 teatres
Anul.lat pel centre
3 teatres
3 teatres
1 teatre

Taller sobre tecnologies (5è)

Escola Povill

3 tallers 3 grus

Tallers sobre tabac i alcohol 1rESO

Escola Escolàpies
Escola Povill
IES Creu de Saba

taller
tallers
5 tallers

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
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Tallers sobre alcohol 2n ESO

Escola Povill
IES Creu de Saba
Escola Daina

Tallers sobre drogues il.legals 3r i
4tESO

Escola Escolàpies (3r)
Escola Povill (3r)
IES Creu de Saba (3r)
IES Creu de Saba (4t)
Escola Daina (3r)

1 taller
4 tallers
3 tallers
taller
tallers
2 tallers
4 tallers
3 tallers

Sessió grupal resolució conflictes (3r
ESO)

Escola Daina

1 taller

Teatre educatiu “Estàs Pantallat?”
1rESO

IES Creu de Saba

4 tallers

Tallers tecnologies Fora de Joc
2nESO

IES Creu de Saba
Escola Povill
IES Daniel Blanxart
Escola Daina-Isard

tallers 1 taller
tallers

Tallers tecnologies Pq no contestes?
3r ESO

Escola Povill
IES Creu de Saba

2 tallers
Incompatibilitat
dates

Taller sobre drogues PFI

IES Daniel Blanxart

1 taller

IES Creu de Saba
Escola Povill

1 obra
1 obra

L’Escorxador
Escola Bressol Taitom

1 xerrada
1 xerrada

Incompatibilitat
dates

Taller sobre tabac i alcohol IFE
Obres de teatre NO em ratllis! 4t
ESO
Assessorament i entrevista a alumnes
batxillerat per Treball de recerca

ÀMBIT FAMILIAR

Xerrades informatives adreçades
famílies sobre usos de pantalles
Presentació Campanya 5 sentits

INTERVENCIÓ EN OCI
NOCTURN

Intervenció educadors de carrer en
Espai Festa Major

2 intervencions

Informe de valoració

1 informe

Presència d’educadors de carrer en
espais d’oci en medi obert

SERVEIS SOCIALS

Sessions formatives educadors socials:
treball conjunt de casos

6 intervencions

2 sessions

SALUT

Grup de treball Salut Mental

1 reunió

XARXA
D’INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA

Participació en grups de treball: proposta de
disseny
d’accions
formatives
a
professionals i disseny de campanyes de
sensibilització en relació a usos
responsables de tecnologies en àmbit
familiar i educatiu.
Trobada en supervisió de casos
Plenari

4 reunions

JOVENTUT

Taller sobre drogues Casal d’estiu

1 taller

MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Intervenció en ràdio municipal
Redacció de notícies

7
intervencions
7 notícies
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CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ

5 sentits: usos responsables sobre pantalles

1 campanya

JORNADES

Jornades infància en risc Sant Fruitós:
presentació Campanya 5 sentits
Elaboració Sessió Teòric-Pràctic conjunta
CASCABALBAIX
Disseny difusió sessió CAS-CABALBAIX

1 presentació

Treball conjunt de disseny gràfic Campanya
5 sentits

7

Equips psicopedagògics i
docents centre secundària:
Assessoraments en matèria de consums a
alumnes
i
famílies,
Derivacions,
planificació d’accions
Planificació d’activitats

1

DISSENYADOR/IL.
LUSTRADOR

TREBALL
TRANSVERSAL
COORDINACIÓ I
GESTIÓ

1 presentació

15
Regidoria de Joventut i Salut:
Planificació accions preventives de
consums i en oci
Casal d’estiu
Treball conjunt amb Àrea de Salut en
intervenció en joves

12
2
2

Regidoria d’ensenyament:
Planificació
d’accions,
propostes
accions
preventives conjuntes

19

Departament Serveis Socials:
Assessoraments
Derivacions, Treball conjunt de casos
Educad@rs socials
Treballador@s socials
Cap de serveis socials
Administració
Teràpia familiar

28
14`
15
4

Xarxa infància i adolescència:
Coordinació amb professionals pertanyents
a la
Xarxa
Participació en grups de treball
Plenari

1

Mitjans de comunicació:
Planificació d’intervencions

7
intervencions

3.36.3
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1 document

Costos

Programa intermunicipal, actualment lidera l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat el cost és de
39.990,24€

3.37 Mediació
3.37.1

Descripció

El Servei de Mediació és un servei destinat a desenvolupar sistemes i metodologies
innovadores de gestió de conflictes, incorporant els principis de reconeixement, re-valorització
y comprensió, que adaptin la diagnosi, disseny, intervenció i avaluació de les actuacions
portades a terme als canvis socials i territorials de la ciutat.
El servei es prestat de forma indirecta a través d’un tercer.
Té com a finalitat donar a conèixer/difondre la Cultura de la pau i de la gestió no-violenta de
conflictes, el Servei, les eines i els avantatges de la mediació comunitària a la ciutadania, a
les entitats i a les institucions del municipi, tot incorporant la utilització de les noves
tecnologies.
Un dels seus encàrrecs és reduir el nivell de conflictivitat del municipi, mitjançant la prevenció
i la gestió pacífica dels conflictes

3.37.2

Resultats

Al llarg de l’any 2021 s’han registrat un total de 63 sol·licituds de mediació.
Repartides de la següent manera durant els quatre trimestres:

A nivell quantitatiu s’han recollit les següents dades durant el període 2021
SMC Olesa de Montserrat
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

35

72

82

76

65

81

2020 2021
75

63

Sol·licituds de mediació
Dies entre sol·licitud i primera
intervenció (mitja)

2,5

2,5

2,25

2,25

2,25

1,2

0,73 2,76

Dades evolutives i comparativa dels casos tancats del SMC segons tipus de conflictes

Tipus de conflictes
Veïnals
Familiars
Educatius
Activitats econòmiques
Ús d'espais públics
Associatius
Incompliment ordenances (PSE)
Altres tipologies
Total de casos

73

Total
2021 general

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19

35

28

32

33

37

34

32

339

8

25

19

28

19

21

12

13

178

0

1

1

2

0

1

1

1

7

2

4

4

3

8

11

9

9

60

0

1

2

0

2

2

4

1

12

3

3

1

0

1

2

1

0

14

10

11

25

4

6

12

9

3
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0

0

2

3

3

1

0

1

11

42

80

82

72

72

87

70

60

701

3.37.3


Costos

El cost de l’any 2021 ha estat de 20.158,66 € el servei el desenvolupa l’empresa
serveis per a la recerca de l’acció social - Vincle

3.38 Suport / relació entitats
Ajuts a entitats municipals.
Ajuts Entitats Municipals
Associació
Voluntariat Vicencià
Disminuïts Santa Oliva
Creu Roja +Campanya
Reis
Associació de malalts
mentals
Voluntaris Olesa
Cecscat
Càritas
AMPA Puigventós
TOTAL

4.

Concepte
Banc d’aliments
Transport adaptat ,Esplai
Inclusió i projecte cap nen/a sense joguines
Punt d’informació
Activitats gent gran
Activitats persones amb diversitat funcional
Programa acollida
Casal inclusiu estiu

Atenció ciutadana i tràmits
4.1

Instancies, trucades, visites

Mitjanes d’atenció setmanals (ORIENTATIVES)
Nº d’entrevistes professionals

6.930

Nº d’atencions servei d’administració

8.530

Nº de trucades

9.124

Queixes (instàncies i peticions directes a
càrrecs electes )
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Aportació
20.000,00€
31.751,58€
4.500,00€

12

800,00€
1.724,21€
1.724,21€
3.000,00€
8.000,00€
71.500.00€

4.2

Expedients i tràmits realitzats

Registre entrada Genesys
Certificats i comunicacions

20

Notificacions

32

Sol·licituds

1896

Subvencions

51

Pressupostos

36

Altres

116

Total registres

2151

Expedients tramitats al Genesys
Targetes d’aparcament

108

Ajuts econòmics socials

31

Cessions i autoritzacions d’espais i/o activitats

5

Propostes de despesa

35

Subvencions atorgades

15

Subvencions rebudes

11

Contractes / Convenis

8

Expedients interadministratius

13

Altres

65
TOTAL

Bons socials
Empreses
Endesa
Naturgy
Iberdrola

5.
75

291

Nº Bons
50
10
5
65

Atenció interna municipal i tràmits

5.1 Sol·licituds i requeriments
S’han ates totes les peticions d’informes dels diferents departaments, aquestes s’han referits
a informació per a completar els tràmits dels diferents expedients

5.2

Expedients, actuacions i tràmits interdepartamentals

(Aquestes s’han mantingut en funció de la situació COVID i pel mitja adient en cada
moment)

Accions
Programa
radio
emissora municipal

– S’ha participant cada vegada que hi hagut un
esdeveniment, situació que ho ha eruqerit

Comissions socials

S’han mantingut

Comissions sector

Reunió bimensual. Planificació

Consell de participació

S’han tingut

Plans d’ocupació

S’ha participat en el disseny de plans i en els
respectius tribunals

Comissió
gènere

violència Participació a la reunió mensual

Participació
infància

Xarxa Participació en tots els grups de treball i diferents
convocatòries

Treball
per Les convocades per a la introducció de la tramitació
procediments/Administra digital dels ajuts socials.
ció electrònica
Servei Atempro

Tramitació de totes les sol·licituds

Col·laboració sanitat

Programació actuacions conjuntes en funció dels
casos detectats . Reunions PADES-CAP

Departament d’habitatge

Coordinació permanent: Mesa d’emergències, evitar
desnonaments, nou projecte Se

Coordinació EAIA

Reunions trimestrals i les coordinacions necessàries
en funció dels casos atesos

Coordinació
Salut mental
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Serveis Participació mensual grup de treball de salut mental

Participació consell del Anual
TOCC
Participació consell Arc Anual
de Sant Marti
Participació
Pla Seguiment del pla d’acollida i de la família
d’acollida a refugiats
actualment acollida en el municipi.
Coordinació
amb S’ha treballat en la integració laboral de persones
Promoció econòmica
amb diversitat funcional. Projecte TET.
Coordinació amb Salut i Coordinacions en les activitats contemplades en els
igualtat
seus plans d’actuació

6.

Pressupost

Codi

Codi

Codi

Orgànic

Funcional

Econòmic

Despeses per partides ordenades per codi
Orgànic

PRESSUPOST
2021

Crèdits totals

Oblig.
Reconegudes

Descripció

62

231

22000

ORDINARI NO INVENTARIABLE

2.000,00

2.000,00

311,80

240,00

240,00

0,00

2.000,00

2.513,35

2.130,97

62

231

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS

62

231

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

62

231

22101

AIGUA

990,00

990,00

0

62

231

22104

VESTUARI

250,00

250,00

0

62

231

22105

PRODUCTES ALIMENTARIS

1.000,00

6.999,22

13.104,55

62

231

22300

TRANSPORTS

15.000,00

15.000,00

9.031,25

62

231

22400

PRIMES D’ASSEGURANCES

250,00

250,00

0

62

231

22602

PUBLICITAT I PROPAGANDA

2.000,00

2.000,00

0

62

231

22603

PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS

300,00

300,00

0

62

231

22606

REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS

4.500,00

4.500,00

8.453,50

62

231

22609

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

6.000,00

6.000,00

2.278,50

62

231

22699

DESPESES DIVERSES

7.350,00

8.559,76

18.522,26

1.042.298,00 1.163.202,26

1.038.501,60

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES – ARRANJAMENTS

62

231

22706

62

231

22706

62

231

22706

PROJECTE INTERMUNICIPAL CABALBAIX

62

231

23020

DIETES

62

231

23120

LOCOMOCIONS
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0

16.632,00

11.325,60

0

20.000,00

10.850,29

260,00

260,00

0

2.000,00

2.000,00

304,42

1.086.438,00 1.251.696,59

TOTAL

CAPITOL

2

62

231

46100

COFINANÇ SERV. LOCAL TELEASSISTÈNCIA

62

231

46200

AJUNTAMENT ESPARREGUERA, TOCC

62

231

46201

CABALBAIX

62

231

48000

AJUTS SOCIALS

62

231

48000

62

231Q

62

1.114.814,74

0

40.000,00

41.971,65

55.000,00

76.534,41

30.334,78

3.000,00

21.876,12

11.875,66

169.850,00

173.921,12

169.112,02

ATENC.BENEF I ASIST. PR. COMPL 2018

0

6,21

0

48000

AJUTS SOCIALS – ADDENDA CP FITX.45.10

0

15.473,03

15.472,88

231

48000

AJUTS SOCIALS – ADDENDA CP FITXA 45.6

0

27.000,00

62

231

48001

AJUTS TARGETA MONEDER

60.000,00

60.000,00

0
40.963,48

62

231

48911

ASOC. CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

20.000,00

20.000,00

20.000,00

62

231

48913

ASSO. PRODISMINUÏTS SANTA OLIVA

30.000,00

37.500,00

30.000,00

62

231

48914

SUB. AMPA CEIP PUIGVENTÓS

8.000,00

8.000,00

8.000,00

62

231

48915

ASSOC.ASAM COMA B.LLOB N. CREU ROJA

4.500,00

5.625,00

4.500,00

62

231

48916

ASS CÀRITES DIOCESANA SANT FELIU LL

3.000,00

3.625,00

2.875,00

62

231

48917

SUBV. EAIA I GENT GRAN CONSELL COMAR

5.200,00

5.200,00

9.397,89

62

231

48918

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES

0

545,00

545,00

62

231

48950

ALTRES TRANSFERÈNCIES

6.000,00

10.437,50

8.937,50

OBRES ASSOCIACIÓ PRODISMINUÍTS SANTA
OLIVA

0

1.250,00

364.550,00

506.993,39

1.450.988,00

1.758.689,98

62

231

78900

TOTAL

CAPITOL

4
TOTAL

Cost total professionals cap I

Equip tècnic

444.703,10€

Professional d’atenció domiciliaria

35.716,28€

Equip de gestió i administració

153.510,34€
633.929,72€
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1.250,00
395.235,86
1.510.050,60

Ingressos

Concepte

Organisme

Import

56.979,84 €
Finançament dels serveis socials

14.250,00 €
Diputació de Barcelona

Conveni de mediació

52.315,34 €
Aportació mesures complementaries
Arranjament d’habitatges

16.632,00€

Projecte Cabalbaix

20.000,00€
251.410,11€

Professionals equips bàsics

33.899,58 €
SAD Social

36.720,23€
Ajuts d’urgència social
SAD Dependència (provisional) *(*previsió aprox
Generalitat de Catalunya
Contracte – Programa

96.148,00€

340.000€)

76.000,00€
Serveis d 'intervenció socioeducativa (Centre Obert)
Programes d'atenció a persones amb
drogodependències
Addenda 2 alimentació infantil

5.325,20€
10.000,00€
15.473,03€

Addenda 3 Ajuts d’urgència

18.141,47€
Addenda 4 SAD
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12.229,91 €
Addenda 4 Reforç professionals
Consell Comarcal

Transport adaptat
TOTAL
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21.022,31€
736.547,00€

