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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

Dimensió
comunitària

Universalitat

Valors del Model
de Serveis
Socials
Orientació a
resultats

Qualitat
dels serveis Orientació a
la
ciutadania

Interdiscipli
narietat

Treball en
xarxa
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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 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.
En l’Article 31 queden recollides
municipal:

les competències que corresponen a l’àmbit

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.

2.3 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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3. Activitats realitzades
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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
10 dies
5.594

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

ALLOTJAMENT ALTERNATIU

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

24.806,52hores
760

Acolliment familiar

7

Estades d’emergència

2

Estades serveis xarxa

5

7224
1.493
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NOMBRE DE PROBLEMÀTIQUES DETECTADES
Habitatge
Econòmiques
Laborals
Salut
Aprenentatge
Discapacitat
Maltractaments, negligència
Mancances relacionals i socials
Altres

318
1.260
271
610
85
206
107
485
41

Atenció directa individual/familiar segons
equips
22%

25%

53%
Equip Acollida (2 tècnics)

Equip Tractament (6 tècnics)

Equip Salut (2 tècnics)

3.1.3 Costos
COST SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Professionals tècnics + 1suport administratiu

441.224,57€

SUBVENCIÓ GENERALITAT i DIPUTACIÓ (Reforç equip)
Generalitat:
Diputació (reforç)

236.078,46€
49.467,61€
285.546,07€
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3.2 Ajuts d’urgència Social
3.2.1 Descripció
L’Ajuntament d’Olesa disposa d’un reglament propi 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

3.2.2 Resultats

Concepte

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
Beneficiaris /
Nombre ajudes tramitades

Cost

Habitatge/Allotjament

8

3.918,40

Alimentació/Supermercat

464

31.389,01

Subministraments aigua

309

17.264,25

Subministraments gas

238

15.986,33

Subministraments llum

751

55.190,28

Farmàcia

109

3.706,84

Transport /FFCC+taxi

349

17.714,21

Menjador escolar

20

3.087,29

Llar d’infants

21

20.254,64

Òptica

17

2.705,90

Residencies d’avis

12

6.164,58

Activitats extraescolars
Suport escolaritat

87

12.656,49

Varis

3

173,85

TOTAL

2388 Ajuts tramitats

190.212,07€
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Comparativa dels ajuts socials dels darrers 3 anys:
AJUTS SOCIALS
TIPOLOGIA D'AJUTS
Habitatge ( lloguers, estades
temporals, relloguers, residències...)

Import dels
ajuts 2016

Import dels
ajuts 2017

Import dels
ajuts 2018

10.614.69€

4.967,50€

10.082,98€

4.485,4€

5.401,73€

6.412,74€

36.921,03€

39.532,67€

34.476,30€

77.020.08€

98.623,40€

88.440,86€

25.208.1€

33.216,51€

32.911,13€

13.751,31€

13.844,47€

17.714,21€

800,00€

272,25€

173,85€

168.800,61€

195.858,53€

190.212,07€

Ajudes tècniques i
tractaments(medicació, tractaments
especials, etc.)

Necessitats bàsiques(Alimentació,
àpats, menjador escolar, etc.)
Subministraments( Llum, aigua,
gas, butà)

Atenció a la infància( activitats
extraescolars, escoles bressol, casals
d'estiu..)

Ajuts de transport
Varis

TOTALS

AJUTS SOCIALS - evolució 2016-2018
Habitatge
Ajudes tècniques i tractaments
Necessitats bàsiques
Subministraments
Atenció a la Infància
Transport
Varis
0

20000
2018

40000
2017

60000

80000

100000

120000

2016

3.2.3 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. Des de la Diputació hi ha un ajut extraordinari que permet complementar
aquesta partida.
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3.3 Banc d’aliments
3.3.1 Descripció
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa d’un Banc d’Aliments amb conveni amb
l’Associació del Voluntariat Vicencià.
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.
Hi ha un punt de productes frescos provinents d’excedents de comerços d’Olesa i que
és reparteix setmanalment a l’antic menjador social.

3.3.2 Resultats
Banc d’aliments i necessitats bàsiques 2018
Lots d’aliments
Lots programa
congelats
Aliments infantils
Mobles i estris
Rober
Canestretes nadó

2665
322
168
179
418
12

3.3.3 Costos
Subvenció directe a l’entitat: 18.000,00€

3.4 Renda Garantida
3.4.1 Descripció

L’any 2018 ha estat l’any de la implementació de la renda garantida on tots els casos
que ho requerien han passat de la renda mínima d’inserció a la renda garantida.
Aquest canvi ha provocant que siguin nombrosos les persones que s’adrecin a serveis
socials a cercar informació sobre aquesta ajuda i a més d’informar des de serveis
socials s’ajuda als ciutadans a recopilar tota la informació necessària per que puguin
anar a l’OTG amb garanties que tenen tot el necessari per a tramitar-la. Hi ha casos
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que per poder ser tramitades cal un informe complementari elaborat pel tècnic de
serveis socials.
Des de la Generalitat també és una situació nova en la que van havent-hi
modificacions a partir de les casustiques que és donen en la implementació de l’ajut i
que afecten als ciutadans que poden veure retardat el seu tràmit, el percebre l’ingrés
econòmic...el primer lloc on es dirigeix el ciutadà a cercar informació és al departament
de serveis socials.
Un dels problemes que té aquest nou ajut és el de poder extreure informació
estadística, des del Departament estan millorant aquets aspectes però a hores d’ara
no ha estat possible. Si que actualment ja es poden fer tots els tràmits telemàticament.
S’han mantingut reunions de coordinació amb l’OTG de Martorell a fi de poder-.nos
coordinar pels casos del nostre municipi

3.5 Habitatges d’urgència
3.5.1 Descripció
L’Ajuntament disposa de tres 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

3.5.2 Resultats

HABITATGES D’URGÈNCIA 2018
Habitatge d’homes
Habitatge de dones
Habitatge de famílies
TOTAL

5 persones
9 persones
3 famílies-10 persones
24 Persones

3.5.3 Costos

Concepte

Cost habitatges assumit departament

Comunitats de veïns

Pis Homes
600,00€

Material divers

437,03€

Pis Dones
480,00€

Pis famílies
480,00€
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La TF del servei dedica cada mati de dilluns 4 hores al seguiment dels 3 habitatges

B-ATENCIÓ A LA FAMÍLIA, INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
3.6 Centre obert

3.6.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en per la cartera de serveis i que té per objectiu:
• 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

3.6.2 Resultats
Nivell
ocupació

CENTRE OBERT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
El Setrill
( CO. infantil 3 a 12 anys)

Grup petits
Grup mitjans
Grup grans

13
16
16

95%

Barri Jove
(CO. adolescents 13 a 16 anys)

Grups 1 i 2

38

91%

Total usuaris

83

93%
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3.6.3 Costos
El Cost del Centre Obert municipal és el contracte que és té amb la Fundació
PereTarrés que té un cost anual de155.844,00€

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 través de la Plataforma Cruïlla

3.7.2 Resultats
El nombre de sessions total que s’han fet a data de 31 de desembre és de 407
sessions en el conjunt dels dos programes:
•

En el marc del contracte amb l’Ajuntament s’han fet 294 sessions de teràpia
familiar.

•

En el marc del conveni amb la Fundació Probitas s’han fet 113 sessions de
teràpia familiar.

•

Es van programar 492 sessions:
- 407 s’han dut a terme
- 54 sessions van anular les famílies
- 33 sessions són no assistències

El treball en xarxa s’ha desenvolupat principalment amb els professionals referents
de les famílies, infants i adolescents dels Serveis Socials.
El desplegament del servei ha comportat la següent relació de treball en xarxa
TIPUS DE
COORDINACIÓ
Telefònica

106

Presencial

61

Correu
electrònic

798

TOTAL

965

CONCLUSIONS
El fet de dur a terme el servei des del criteri de complementarietat
respecte al referent de la família en els serveis socials ha facilitat
la coordinació presencial i ha potenciat una feina coherent i
ajustada als processos familiars, atès que s’han compartit la feina
feta per les terapeutes i el treball dels referents als serveis socials,
situació que ha permès una constant avaluació i reajustament dels
processos.
Des del servei es valora de manera molt positiva el treball conjunt
que es fa i s’agraeix la disponibilitat dels professionals de serveis
socials en aquesta tasca.

18

3.7.3 Costos
Cost del contracte amb Eduvic 2018 que té un cost de 14.630,00 €

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.

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

NÚMERO VISITES
20
22
18
17
25
16
20
13
22
9
12
194

3.8.3 Costos
El cost del servei es assumit pel conveni de col·laboració que l’Ajuntament té amb la
Diputació de Barcelona.
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3.9 Suport econòmic per la infància
3.9.1 Descripció
Són bases especifiques d’ajuts que té el departament per a garantir d’una banda
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.
L’altre és per que els infants puguin realitzar activitats de lleure o esportives durant el
mes de juliol i que no quedin exclosos per motius econòmics .Aquests ajuts es poden
cobrir de dues maneres: amb les places gratuïtes que la pròpia entitat ofereix a
l’Ajuntament i amb l’assumpció del cost de l’activitat.

3.9.2 Resultats
AJUTS EQUITAT EDUCATIVA
Centre Escolar
CEIP Mare de Deu de Montserrat
CEIP Sant Bernat
CEIP Ferrà i Esteva
Escola Puigventós
Escolàpies
IES Creu de Saba
TOTAL

Import
1.729,41€
4.412,60€
3.531,00€
3.300,00€
2.050,90€
3.000,00€
18.023,91€

Ajuts equitat educativa
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
CEIP Mare de CEIP Sant Bernat
Déu de
Montserrat

CEIP Ferrà i
Esteva

Escola
Puigventós

Escolàpies

IES Creu de Saba

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

Nº Usuaris
50
7
2
3
9

Import
5.607,50€
0
225,00€
368,00€
1.035,83€

71

7.236,33€

TOTAL

COL·LABORACIÓ CASAL INCLUSIU AMPA PUIGVENTÒS
7.500

Cost monitoratge

AJUTS LLARS INFANTS
20.254,64€

Curs 2017-18/ 2018-19

3.9.3 Costos
Equitat educativa
Activitats d’estiu
Monitoratge casal d’estiu
Llar d’infants curs 17-18, 18-19

18.023,91€
7.236,33€
7.500€
20.254,64€

TOTAL

53.014,88€

Comparativa dels costos dels darrers 3 anys:
SUPORT ECONÒMIC PER LA INFÀNCIA
Any
AJUTS EQUITAT
EDUCATIVA
AJUTS ACTIVITATS
D’ESTIU
COL·LABORACIÓ CASAL
INCLUSIU AMPA
PUIGVENTÒS
AJUTS LLARS INFANTS
TOTAL

Any 2016

Any 2017

Any 2018

18.000€

18.000€

18.023,91€

8.608,80€

10.681,08€

7.236,33€

3.600€

6.000€

7.500€

16.292,30€
46.501,10€

17.996.44€
52.677,52 €

20.254,64€
53.014,88€
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Suport econòmic per la infància
evolució 2016-2018
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Equitat educativa

Activitats d'estiu
2016

Casal Inclusiu
2017

Llars d'infants

TOTAL

2018

3.10 Seguiment Socioeducatiu
3.10.1 Descripció
El Seguiment socioeducatiu del departament de Serveis Socials bàsics promou i vetlla
una qualitat de vida òptima dels infants, adolescents, joves i les seves famílies.
Està format per 3.5 educadors socials i aquest any ha tingut també el suport de la
figura del l’integrador Social a través d’un pla d’ocupació que treballen en xarxa amb
tots els agents del municipi que treballen amb aquest sector de la població.
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.
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3.10.2 Resultats
COMISSIONS SOCIALS
CENTRE ESCOLAR
Llars d’infants
Escola Ferrà i Esteve
Escola Puigventós
Escola Montserrat

Nº
4
10
10
10

Escola Sant Bernat

10

Escolàpies
Escola Povill
Cooperativa Daina-Isard
IES Creu de Saba
IES Blanxart
UME
UEC
TOTAL
12 centres educatius

2
7
3
18
26
3
1
104

Coordinacions amb Serveis especialitzats
SERVEIS

Nº Coordinacions

Nº de professionals

CDIAP

5

1

EAIA

4

3-4

Altres coord. DGAIA

40

3-4

Pediatria

6

2

Sector

5

2-3

CSMIJ

3

1

Centre Cívic

2

1

El Setrill

39

2

Barrijove

39

2

Cabalbaix

12

1-2

Justícia Juvenil

12

1-2

Policia Local

12

1-2

SIAD

12

1

GAV-CME

12

1
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Mediació Comunitària

10

1

Comissió Cívica

8

1

Mediació Justícia Juvenil

3

1

FIL

-

-

Salut mental

6

1

Espai Nadó

4

1

Altres (EAP, Inspecció,
Càritas, CAS...)

12

1

TOTAL

246 coordinacions

18 Serveis

Coordinacions amb projectes
Projectes
Comissió Mixta C.O

Nº Coordinacions
3

Nº de professionals
2

Educadors familiars

12

1-2

Teràpia familiar

40

1

Circuit Violència

12

1

Escorxador

10

1-2

Estiu jove

8

1

TEU

3

2

TET

10

2

Reforç escolar

3

1

TOTAL 9 projectes

101 coordinacions PROJECTES

Trobades de la Xarxa d’infància i adolescència
Grups de treball
Nº trobades Nº de professionals
Comissió absentisme

1

1

Grup Motor - Plenari

6

2

Dinamització grups Biblioteca

4

1

Petita Infància

4

1

Comissió Adolescència i protecció

3

2

Grup Formació “Conflictes en l’àmbit
socioeducatiu”

1

2

TOTAL

25 trobades/coordinacions

7 grup de treball
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Lideratge dels Educadors Socials a
Comissions de Treball Xarxa d'infància
nº de trobades

Grup Motor

Protecció

Petita infància

Dinamització Biblioteca

Grup de formació Conflictes en l'àmbit escolar

Absentisme

Formacions Equip Educatiu
Formació/ Jornades
Nº hores
Nº de professionals
Formació jurídica especialitzada en
violència de gènere
Educar les emocions
Prevenció de l’abús sexual en la
infància, amb la Fundació Vicky
Bernadet
Instrumentalització dels infants i
adolescents de famílies amb ruptures
de parella
Jornada Serveis Socials: Mirades
diverses sobre el vincle en el procés
d’acompanyament a adolescents en el
medi obert

TOTAL 4 Formacions/jornades

4

4

8

1
1

6
1
6
1
6

48h de formació

Entrevistes individuals i familiars
4 Educadors socials

803
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Seguiment Socioeducatiu
7,87%

1,95%

0,31%

19,17%
8,11%

62,59%

Entrevistes individuals

Comissions socials

Coordinacions serveis especialitzats

Coordinació amb projectes

Coordinacions xarxa infància

Formació

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

3.11 Projecte “educadors familiars”
3.11.1 Descripció
El projecte Intervenció Socioeducativa a la Llar és una experiència que compta amb el
seu 3er any de continuïtat a Olesa de Montserrat, es duu a terme per Educadors
Familiars, en coordinació amb l’equip de Serveis Socials de l'Ajuntament.
Amb ànims de treballar per la infància en el seu entorn natural, aquest projecte dóna
una oportunitat a mares i pares del municipi de rebre un acompanyament professional
en l’educació dels seus fills dins la llar, tot obtenint pautes educatives que els ajuden a
superar les dificultats que tenen amb els seus fills, ja siguin infants, adolescents o
joves
Durant aquest període hem acompanyat 12 famílies, amb un total de 18 infants i 25
adults, que han gaudit de la intervenció d’un educador familiar a la seva llar, amb una
temporalitat sis mesos. Hem treballat les capacitats marentals i parentals, els límits
amb els infants, la mediació de conflictes familiars, acompanyaments escolars i de
lleure, entre d’altres; amb l’objectiu d’abordar els problemes al seu escenari natural, i
de donar a les famílies el suport tècnic i emocional necessari per refer les seves
situacions.
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3.11.2 Resultats
•
•

Acompanyament de 12 famílies, 18 infants i 25 adults durant nou mesos.
Objectius assolits al 91%:
o Donar eines educatives d’apoderament a les famílies.
o Reduir els conflictes entre els membres de la família
o En aquelles famílies amb infants escolaritzats, millorar l’actitud i el
rendiment escolar

3.11.3 Cost
El cost del projecte ha estat el contracte amb Educadors familiars té un cost
10.532,00€.

de

3.12 Colònies socials
3.12.1 Descripció
La Fundació Pere Tarrés ofereix la possibilitat de colònies d’estiu per a infants i
adolescents en situació de risc social. S’ofereixen 10 places per a infants i 7 per a
adolescents. El perfil de participants són infants i adolescents vinculats al Centre
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Setrill i Barri Jove) i usuaris dels Serveis
Socials, en situació de risc social

3.12.2 Resultats
•

Es cobreixen les places ofertades per a infants i adolescents, amb un total de
17 places

3.12.3 Cost
•

Subvencionat per la fundació Pere Tarrés.

3.13 Projecte de suport al transport per formació
3.13.1 Descripció
Complementària a la dificultat de realitzar estudis post-obligatoris, hi ha la realitat de
l’escassa oferta existent al municipi. La majoria d’ofertes formatives 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.
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Es contempla l’excepcionalitat d’ajut de transport en altres casuístiques per a garantir
l’oportunitat d’aprenentatge i el desenvolupament integral de l’Infant o adolescent.

3.13.2 Resultats
Des de Serveis Socials Bàsics, s’està recolzant alguns joves en la realització de
formació post-obligatòria 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. S’han tramitat 62 ajudes de transport per a formació

3.13.3 Cost
S’han tramitat 122 ajudes amb un cost total de 11.721.37€

3.14 Pis d’urgència social per suport a autonomia de joves
3.14.1 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.

3.14.2 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.
Donat que el pis contempla l’allotjament d’urgència per a homes, s’ha ofert allotjament
a dos homes.

3.14.3 Cost
•

•

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.

28

3.15 Suport de TIS als IES
3.15.1 Descripció
S’ha ofert als instituts el suport d’una Tècnica en Integració Social per tal de millorar
l’atenció individualitzada dels perfils amb majors dificultats d’adaptació al funcionament
grupal de les classes ordinàries. Aquesta figura prové de Plans d’ocupació

3.15.2 Resultats
La intervenció de la Tècnica d’integració Social ha estat a través de tutories
individualitzades i activitats en petit grup.
Tot i això, durant el primer semestre ha intervingut a un dels instituts a nivell grupal,
prioritzant l’atenció a adolescents amb conductes disruptives al grup classe, dificultats
emocionals, dificultat en les relacions socials...
Ha intervingut als Instituts públics del Municipi, atenent a un total de 24 adolescents
d’edats entre els 12 i 17 anys.
A l’ Institut Creu de Saba ha intervingut amb 18 adolescents.
A l’ Institut Blanxart, ha fet intervenció amb 6 adolescents.
Al llarg de l’any 2018 han intervingut 3 Tècniques diferents, fet que dificulta la
continuïtat i vinculació amb els adolescents.

3.15.3 Cost
Les despeses de la contractació, a través de Plans d’Ocupació, de dues Tècniques
d’Integració Social (TIS)

3.16 Intervenció dels Educadors Socials a altres Espais per a la
infància i l’adolescència
3.16.1 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.
Per altra banda, els Educadors Socials referents de l’àmbit de l’adolescència realitzen
una intervenció a l’espai municipal de Joventut: L’Escorxador, amb l’objectiu
d’apropament als espais habituals de relació dels adolescents i joves i oferir
acompanyament a les seves necessitats.
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Es realitza un acompanyament complementari al desenvolupat des del Departament
de Joventut

3.16.2 Resultats
La intervenció dels Educadors Socials als Centres ha estat molt positiva. Ha afavorit
la vinculació i el treball amb els infants i adolescents i ha millorat la percepció de la
figura de l’Educador Social en un context més normalitzador.
S’ha fet intervenció al llarg de l’any amb un total de 22 adolescents als dos Instituts
públics.
La presència a l’espai de l’Escorxador ha facilitat l’acostament de la figura de
l’Educador Social a un context de lleure normalitzador per a l’adolescència i ha
afavorit la visió de treball en Xarxa dels diferents Serveis Municipals.

3.16.3 Cost
•

Intervenció als Centres Educatius: 1 dia a la setmana (5 hores), dos Educadors
Socials (un a cada Institut públic)

•

Intervenció a l’espai Escorxador: 1 tarda a la setmana (2 hores), 1
Educador Social.

3.17 Estiu Jove 2018
3.17.1 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 24
places. Té una durada de quatre setmanes durant el mes de juliol.

3.17.2 Resultats
•
•

Participació de 24 adolescents/joves durant 4 setmanes durant 4 hores diàries
matí a tarda segons l’activitat a realitzar.
5 places reservades per a adolescents derivats de Serveis Socials; 19 places
obertes als joves del municipi.

3.17.3 Cost
•
•
•

El cost dels professionals ha estat assumit pel Departament de joventut
Material per la realització de tallers: 300€
Contractació assegurança 120€
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•

Participació de les figures de Dinamitzadora Juvenil i d’Integradora social, del
pla d’ocupació local, durant tot el mes de juliol amb dedicació exclusiva en
aquest projecte.

3.18 Reforç Escolar
3.18.1 Descripció
El projecte de reforç escolar municipal que s’ha dut a terme aquest any dona
continuïtat a les propostes iniciades l’any anterior inclou diferents 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.

D’aquesta manera, durant el primer semestre de l’any aquests espais han pogut cobrir
les franges de 6è de primària fins a 4t d’ESO seguint el calendari escolar.
A partir de l’inici del curs 2018/2019 s’implementa el projecte dels TEA (Tallers
d’Estudi Assistit), fet que propicia que s’ampliï l’atenció als infants també en edat
d’Educació Primària, dins els mateixos Centres Educatius.

L’inici d’aquest projecte fa que a partir del mes de setembre del 2018 es mantinguin
com a projectes de Reforç Escolar el projecte TEA i el reforç escolar de Caritas. Això
permet garantir la cobertura de les necessitats de suport educatiu dels alumnes de
primària i secundària del municipi.
En aquesta memòria es recullen els projectes que estan impulsats i coordinats de
manera directa per serveis socials: Suport a l’educació, Grup Càritas I Suport a
Centres Educatius de Secundària. No obstant, existeix un estret lligam amb el projecte
“Club dels deures” –ja que és l’embrió de l’anterior projecte municipal, amb el que es
treballava de manera coordinada amb els referents de la biblioteca.
 ESPAI DE REFORÇ ESCOLAR:
Suport a l’educació, suport a final de la primària i inici secundària: Espai de reforç
escolar, en horari de tarda, dinamitzat i gestionat per els plans de Ocupació local
(figura de Mestre) i amb suport de voluntariat en coordinació amb els centres escolars i
els serveis socials. Dona cobertura a infants i adolescents de 6è de primària i de 1er a
4 art de l’ESO dos dies a la setmana una hora i mitja.
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Grup Caritas: Espai de reforç escolar, en horari de tarda, dinamitzat per voluntariat
Càritas i coordinat per tècnics municipals. Dona cobertura a infants de 1er i 2on
d’ESO, i dona continuïtat al projecte iniciat al setembre del 2016. Es realitza a l’edifici
de Cal Rapissa

Suport a Centres Educatius de Secundària: Reforç escolar realitzat dins dels
centres educatius de secundària, en horari lectiu, específicament a l’IES Daniel
Blanxart i el Creu de Saba. S’ha donat suport directe als docents del centres i a
l’alumnat de 1er i 2n d’ESO. Un dels objectius en els que es treballa és fomentar
tècniques d’estudi, organització del temps i gestió de l’agenda dels estudiants que hi
participen en el programa. A partir del setembre del 2017, la figura de Mestre, ha
realitzat el suport dins les aules dels centres educatius.

3.18.2 Resultats

Es valora de manera positiva l’inici del projecte TEA, ja que ha permès poder donar
suport educatiu a un nombre més ampli d’infants i adolescents. Ha es tat 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, fent demanda de
continuïtat d’aquest espai.
L’espai de Reforç Escolar gestionat per Caritas, s’ha anat consolidant al llarg de l’any.
A partir de l’inici del curs 2018/2019 s’incorpora la figura de psicopedagog, per tal de
donar un suport més especialitzats als adolescents que hi participen.

3.18.3 Cost
•

Projecte dut a terme per professionals dels plans d’ocupació i voluntariat durant
el primer semestre de l’any 2018. Suport tècnic de 2 hores/mes educador de
serveis socials.

C- XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
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 2018 s’ha consolidat el projecte creant una figura tècnica que
depèn estratègicament de dos departaments concrets: Serveis Socials i
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. Com a
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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”.

D- 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.

3.19 Valoració Dependència / PIAS (Pla individual d’atenció)
3.19.1 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)

3.19.2 Resultats
PIAS ACTIUS
GRAU
G1
G2
G3
Total
Sense Grau i Nivell= 193
Pendent Grau i Nivell= 95

TOTAL actius
352
426
175
953

PENDENTS
3
8
1
12

TOTAL
355
434
176
965
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Comparativa dels PIAS en els darrers 3 anys.
PIAS
Any
Actius
Pendents
Total

Any 2016

Any 2017

Any 2018

690
69
759

833
38
871

953
12
965

PIAS dels darrers 3 anys
1000
800
600
400
200
0
2016

2017

2018

3.20 SAD : Servei d’atenció domiciliaria
3.20.1 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.

3.20.2 Resultats
SAD DEPENDÈNCIA

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

TOTAL

0-17
anys

18-64
anys

65-84
anys

530,83

2.620

8.674,36

7.927,25

19.752,44

4

23

61

45

133

4

23

54

45

126

SAD DEPENDÈNCIA

Més de 84
anys

TOTAL

34

0-17 anys

Nº d’hores
realitzades
Nº
persones
ateses

18-64 anys

Més de 84
anys

65-84 anys

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

290,33

240,05

1.059,05

1.560,5

2.146,92

6.527,44

2.625,5

5.301,75

6.122,25

13.630,19

2

2

6

17

16

45

15

30

39

94

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

Any 2016

Any 2017

Any 2018

PERSONES ATESES
HORES REALITZADES

62
10.784,08h

78
10.643,09h

133
19.752,44h

Persones ateses
140

Hores realitzades

120
100

25000

80

20000
Persones
ateses

60

15000

40

10000

20

5000

0

Hores
realitzades

0
2016 2017 2018

2016 2017 2018

SAD DEPENDÈNCIA 2018*
GRAU
USUARIS
HORES
3
20
3.250,33
2
45
7.799,17
1
73
8.702,92
TOTAL
138
19.752,42
*Servei d’atenció domiciliaria a persones amb grau de dependència reconegut
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SAD SOCIAL

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

396,5

701,67

2.153,41

1.082,5

4.334,08

11

35

106

43

195

11

28

103

39

181

SAD SOCIAL
0-17 anys

Nº d’hores
realitzades
Nº de
persones
ateses

18-64 anys

TOTAL
Més de 84
anys

65-84 anys

H

D

H

D

H

D

H

D

H

D

358,5

38

119

582,67

752,21

1.401,20

272

810.5

1.501,71

2.832,37

7

4

13

22

27

79

12

31

59

136

Servei d’atenció domiciliaria a persones sense dependència reconeguda però amb necessitat suport

TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL
Nombre total d’hores

24.806,52h

Nombre de persones

328

Nombre unitats familiars

307

NETEGES DE XOC
ANY 2016
1

ANY 2017

ANY 2018

3

5

SAD PACIENTS PADES
ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

9

12

22

3.20.3 Costos
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•

SAD Dependència
Empreses proveïdores: Accent social: 314.305,56€
88 hores de TF pròpia /5,35% sou: 1.770,05€
Gestió:(personal propi) 6.945,24€

Total SAD Dependència: 323.020,85 €
Previsió aportació Generalitat: 94.263 €

•

SAD Social
Empreses proveïdores: Accent social: 45.402,81€
1.310,25 hores de TF pròpia / 79,79% sou : 26.398,64
Gestió (personal propi) : 6.945,24€

Total SAD Social : 78.746,69 €
Aportació Generalitat: 33.899,58€

3.21 Teleassistència
3.21.1 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

3.21.2 Resultats
TELEASSISTÈNCIA
%
Usuaris
555
92
13

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€
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USUARIS
HOMES
DONES
TOTAL

MENORS
65 ANYS
10
18
28

DE 65 A
84 ANYS
115
291
406

MÉS DE
85 ANYS
98
228
326

TOTAL
537
223
760

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

Any

Any 2016

Any 2017

Any 2018

589
64

632
18

760
48

NUMERO D’USUARIS TOTALS
LLISTA D’ESPERA

Teleassistència
evolució 2016-2018
800
600
400
200
0
2016

2017
Nº total usuaris

2018
Llista d'espera
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TELEASSISTÈNCIA – INSTAL.LACIONS DE DETECTORS
DE FUMS
ANY 2016

ANY 2017

3

ANY 2018

42

42

A 31 de Desembre de 2018 consten instal·lats 99 detectors de fums.

TELEASSISTÈNCIA – INSTAL.LACIONS DE DETECTOR DE
CAIGUDES
ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

1

5

5

A 31 de Desembre de 2018 consten instal·lats 11 instal·lats detectors de caigudes.
Aquest any s’ha detectat que han augmentat els usuaris de teleassistència que
requereixen el servei de custodia de claus a la Policia Local.
Cada cop més els canvis de tipus de família i la manca de xarxa social i familiar de
suport evidencien la vulnerabilitat del col·lectiu de la gent gran amb problemes de
salut i que en cas d’una incidència cal que els serveis professionals activin el
protocol establert de custodia de claus.
Per aquesta ampliació de custodia de claus ha sigut necessari que instal·lar dins
les oficines de la Policia Local un nou armari on dipositar-les més adequadament i
agilitzar la urgència per part dels agents implicats.
TELEASSISTÈNCIA – CUSTÒDIA DE CLAUS
ANY 2016
8

ANY 2017
18

ANY 2018
22
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3.21.3 Costos
El Servei és fruit d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i els municipis de la
província.
El cost del 2018 ha estat de 49.860,83€

3.22 Ajuts tècnics
3.22.1 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

UNITATS

Cadira giratòria bany
Caminador

3
2

Crossa
Taula dutxa

2
1

Grua portàtil

1

Grua fixa

1

Matalàs-antiescares

1

Alça wàter articulat
Alça wàter

1
1

Rentacaps per llit
Cadires bany amb rodes

1
1

Agafadors
Barres dutxa

6
4

Cadira de rodes
Tamboret dutxa

2
3
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(L’empresa Accent Social, que gestiona el SAD a Olesa de Montserrat, ofereix
també ajuts tècnics segons valoració prèvia a domicili)

3.22.2 Resultats
S’han cedit un total de 15 ajuts tècnics.

3.22.3 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
Aquest any 2018 s’ha demanat un estudi a la Diputació de Barcelona Diagnosi de les
necessitats i recursos per a persones amb diversitat funcional per atenir una fotografia
actualitzada de les principals necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat
funcional del municipi a fi de poder ampliar les actuacions que actualment s’estan
duent a terme. Enguany s’ha col·laborat en les sortides de la cadira Joelette i en la
primera caminada inclusiva del municipi també fet per Nadal un dinar reconeixement
dels voluntaris d’aquesta activitat .També conjuntament amb promoció econòmica es
desenvolupa el projecte SIL d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional .

3.23 Transport Adaptat
3.23.1 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.
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3.23.2 Resultats
Centres destinataris
Centre

Nº Usuaris

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

4
17

3.23.3 Costos
El cost del Transport adaptat és la subvenció que és dona a l’entitat Sta. Oliva per un
import de 25.000,00€.
La Generalitat via subvenció del Consell Comarcal fa una aportació de: 21.212,58 €

3.24 Taller ocupacional Can Comellas
3.24.1 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

3.24.2 Resultats
El nombre d’usuaris atesos d’Olesa de Montserrat durant el 2017-18 fou de 17 usuaris
durant tot l’any (12 mesos).

3.24.3 Costos
Subvenció Ajuntament d’Esparreguera pel servei del TOCC
• Liquidació 2017:
21.188,00€
• 1r pagament 2018 :
19.706,95€
Total 2018: 40.894,95€
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E- ATENCIÓ A LA GENT GRAN
3.25 Servei d’atenció a la gent gran, salut i dependència
3.25.1 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:
- Informació
- Valoració
- Diagnòstic
- Orientació
- Suport i acompanyament
- Intervenció
- Tramitació i gestió de recursos
- Assessorament individual, familiar i/o comunitari
- Derivació a serveis especialitzats
- Coordinacions de serveis

3.25.2 Resultats
Gestions / tasques realitzades des la Unitat Gent Gran, Salut i
Dependència - 2018
Nº GESTIONS
TASQUES

ENTREVISTES REALITZADES
INTERVENCIÓ SERVEIS D’URGÈNCIES
VISITES A DOMICILI
ASSESSORAMENT TELEFÒNIC
TRAMITACIONS VÀRIES
TRAMITACIÓ I GESTIÓ PIA
TRAMITACIÓ TELEASSISTÈNCIA
INFORMES JUTJAT I FISCALIA
GESTIÓ ENTERRAMENT SOCIAL
GESTIÓ I PROGRAMACIÓ PLA
D’OCUPACIÓ
TOTAL

853
83
114
150
295
336
89
18
2
38
1978 gestions
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INFORMES JUTJAT
I FISCALIA
1%
TRAMITACIÓ
TELEASSISTÈNCIA
4%
TRAMITACIÓ I
GESTIÓ PIA
17%

GESTIÓ
ENTERRAMENT
SOCIAL
1%

GESTIÓ I
PROGRAMACIÓ
PLA D’OCUPACIÓ
2%
ENTREVISTES
REALITZADES
43%

TRAMITACIONS
VÀRIES
15%
ASSESSORAMENT
TELEFÒNIC
8%

INTERVENCIÓ
SERVEIS
D’URGÈNCIES
4%

VISITES A
DOMICILI
6%

GESTIONS UNITAT GENT GRAN, SALUT I
DEPENDÈNCIA - 2018
Coordinacions amb Serveis especialitzats - 2018
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
Treballadores Pla d’ocupació
Policia Local
CSMA
Fundacions tutelars
Altres (inspecció, Càritas,
ASFAM,...)
TOTAL

Nº
Coordinacions

Nº de professionals

16
10
18
15
4

2

14

2

6
6

2

25
16

3

8
4
8

2
2
2
2

22

2
2
2
1

2

2

172 coordinacions
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COORDINACIONS AMB SERVEIS ESPECIALITZATS 2018
Altres (inspecció,
Càritas, ASFAM,...)
Fundacions
13%
tutelars
5%
CSMA
2%
Policia Local
5%

CAP
9%

CAP i PADES
6%
SAD –
ACCENT…
TELEASSIST…

Treballad
ores Pla
d’ocupa…

Treballadora
familiar pròpia
15%

Serveis
Residencials i
Centres de Dia
3%

Serveis Salut
especialitzats
4%

CAS (toxicomanies
i alcoholisme)
2%
Referent
Dependència…

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

3.26 Projecte xarxa gent gran en situació de vulnerabilitat

3.26.1 Descripció
Serveis Socials Municipals fa dos anys aproximadament es va crear una unitat
especifica gestionada per dues treballadores socials i una treballadora familiar. El
perfil i objectiu d’intervenció és Gent Gran, Saluti 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.
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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. La presentació de la Xarxa de Gent Gran es va dur a terme el mes
de Juny 2018 a l’ajuntament per part de la Regidora de Serveis Socials i els
tècnics de la Unitat on van ser convocats tots els agents implicats i les entitats
relacionades. Queda pendent la voluntat d’adherir-se i formalitzar la Xarxa.
En aquest acte de la Xarxa es va presentar el primer projecte pilot de la Xarxa:
OLESA A L’AGUAIT!

Els principis generals de la Xarxa de Gent Gran són:
• Cohesió social i territorial
• Autonomia personal i familiar
• Universalitat d’accés als serveis
• Treball en xarxa
• Proximitat
• Transversalitat
Els eixos de treball:

•
•
•

Envelliment actiu
Envelliment digne
Plena igualtat
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3.26.1 Resultats

Amb l’objectiu de poder formalitzar, donant identitat pròpia a la Xarxa creada, s’ha
dissenyat el seu propi logotip .

Alhora també una adreça de correu electrònic per tal de poder tenir una
comunicació fluida amb el ciutadà, amb els professionals, els agents i entitats que
en formaran part.
xarxagentgran@olesademontserrat.cat

3.26.2 Costos
Professionals de Serveis Socials i projectes que es desenvolupin.

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

3.27.1 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.
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3.27.2 Resultats
Pel que fa al col·lectiu destinatari, el projecte esta dirigit a persones grans amb risc
d’aïllament i exclusió social.
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.
El mes de Juny 2018 es presenta OLESA A L’AGUAIT, com a primer projecte que es
durà a terme dins el context de Xarxa de Gent Gran en situació de Vulnerabilitat, amb
logotip propi.

3.27.3 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, ....
Finançament:
- El cost inicial del projecte es basa en l'aprofitament
dels recursos existents.
- Es preveu un cost per a l'edició dels tríptics i cartells informatius, amb les dades
de contacte dels referents del projecte OLESA A L’AGUAIT! i adhesius
identificatius per a comerços.
- El cost serà subvencionat per l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

3.28 Estudi de la gent gran
3.28.1 Descripció
Des del Departament de Benestar Social s’ha iniciat conjuntament amb la Diputació de
Barcelona l’ elaboració d’un estudi de les necessitats actuals i de futur de la població
de persones grans del nostre municipi.
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3.28.2 Resultats
Els objectius d’aquest estudi són obtenir les dades i la informació necessària per tal de
fer una diagnosi adequada de les necessitats i demandes del col·lectiu de les
persones grans que serveixi per a generar línies de planificació adients a la realitat que
tenim.
Aquest projecte ha necessitat de la participació ciutadana, entre d’altres accions s’ha
fet una enquesta telefònica de forma aleatòria i anònima a persones majors de 75
anys residents a Olesa; entrevistes amb agents claus del municipi tant professionals
com ciutadans; grups de debat amb persones cuidadores, tècnics externs de
l’Ajuntament, tècnics interns de l’Ajuntament i ciutadans vinculats a entitats del
municipi.

3.28.3 Costos
Suport tècnic de la Diputació i aportacions de les treballadores socials del servei

3.29 Reglament del SAD
3.29.1 Descripció
Des de la Unitat de Gent Gran, Salut i Dependència, s’ha treballat amb el suport de la
Diputació, dins el marc de l’acompanyament en Eines de gestió per a la regulació i
millora de la qualitat del SAD, en l’elaboració dos documents (pendents d’aprovació
per l’ens local)

3.29.2 Resultats
Continguts treballats en les diferents sessions de treball:
• Accés Universal? Requeriments per accedir al servei.
• Limitacions horàries i pressupostàries del servei.
• Criteris de concessió del servei SAD.
• L’assignació d’hores pels beneficiaris de la LAPAD.
• L’assignació d’hores segons les necessitats de la persona usuària.
• L’assignació d’hores segons el projecte de reglament del SAD municipal.
• El criteri professional a l’hora de prescriure les hores i horari del servei.
• Atenció centrada en la persona: la implicació de la persona usuària i llur família
en la programació del servei (la veu de l’usuari).
• Pla estratègic de Serveis Socials.
• Fonaments ètics de la priorització de casos.
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Després d’aquest treball s’han arribat a elaborar dos documents:
• Ordenança/Reglament del Servei d’Atenció Domiciliària: desenvolupat amb
la consultora Flors Basturs conjuntament amb les dues treballadores socials de
la Unitat de Gent Gran, Salut i Dependència.
•

Taller criteris de concessió del SAD: desenvolupat amb la consultora Isabel
Gómez conjuntament amb les dues treballadores socials de la Unitat de Gent
Gran, Salut i Dependència.

3.29.3 Costos

Suport tècnic de la Diputació i aportacions de les treballadores socials del servei

3.30 Tallers de la memòria
3.30.1 Descripció
Espai relacional que té com a objectiu entrenar la memòria i els factors que influeixen
en el seu funcionament, com ara l'atenció, la percepció o la conceptualització;
estimular la memòria visual immediata; entrenar la percepció visual; desenvolupar la
capacitat de concentració i la discriminació perceptiva; i crear dinàmiques de treball
entre els participants.

3.30.2 Resultats
GRUP 1:
Cada sessió comença amb un recordatori de la data, les festivitats passades
recentment i properes dates assenyalades per treballar la orientació en el temps.
Posteriorment dediquem 5 minuts a
recordar les notícies més importants de
la setmana per afavorir una l’orientació a
la realitat i recordem els beneficis de
realitzar
exercicis
d’estimulació
cognitiva.
Després es corregeixen els deures de la
setmana anterior.
A continuació comencem a dur a terme els diferents exercicis, que solen ser molt
variats (llenguatge, càlcul, raonament, memòria recent, memòria remota, atenció,
percepció...), intentant tenir en compte a les persones que pateixen dèficits
sensorials afegits (principalment dèficits visuals o auditius).
Acabem donant els deures per a la setmana següent, tenint en compte les
capacitats de cadascú.
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GRUP 2:
Degut al deteriorament cognitiu que pateixen els participants d’aquest grup, totes les
activitats es desenvolupen de forma molt més senzilla i amb un ritme molt lent.
Cada sessió comença també amb un
recordatori de la data, les festivitats
passades recentment iproperes dates
assenyalades per treballar la orientació
en el temps.
A aquest grup no se li proposa deures
per casa degut a la impossibilitat de
realitzar-los de forma autònoma i per la
dificultat que suposaria per als familiars
haver-los de fer amb ells sense una
preparació prèvia.
Comencem doncs a realitzar els exercicis que normalment se succeeixen de la
següent manera: Exercicis de psicomotricitat i esquema corporal, exercicis d’atenció
seguint diferents ritmes o consignes verbals, exercicis de llenguatge (principalment
denominació i fluència) i exercicis molt senzills de memòria autobiogràfica.
AVALUACIÓ
•

•

•

•

•

Els nivells d’assistència al taller han estat molt satisfactoris tenint en compte
que molts dels assistents tenen un estat de salut fràgil i de vegades han faltat
per aquest motiu.
El fet de dividir els taller en grups tenint en compte les seves capacitats
cognitives ha facilitat la tasca, permetent adaptar l’activitat a les necessitats del
grup.
El fet que el primer grup fos tan nombrós ha motivat la necessitat de que hi
hagués una persona de suport també a aquest grup tot i que el perfil de
deteriorament és lleu.
A les últimes sessions del taller, en el grup 1 s’observà una millora important a
nivell d’atenció i de concentració, en l’ús d’estratègies mnemotècniques i la
memòria en general de la major part dels participants. Els exercicis de lògica i
raonament també es duien a terme amb més eficiència. Només hi ha hagut un
participant que ha empitjorat durant l’últim any.
En el segon grup no ens podem plantejar més que el manteniment de les
capacitats preservades donat el grau de deteriorament que pateixen. No
obstant això, els cuidadors han observat que el taller els comporta grans
beneficis a nivell anímic i de manteniment de les relacions socials. Alhora
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•
•

•

també representa per ells una estona de desconnexió (cal recordar l’alt grau
d’estrès que generen les persones que pateixen deteriorament cognitiu greu).
S’ha treballat l’autoestima valorant les històries i experiències de vida. També
s’ha estimulat la creativitat i el joc, generant-se una bona cohesió grupal.
Els assistents al taller s’han mostrat interessats, motivats i compromesos,
esforçant-se a cadascuna de les activitat. Al finalitzar el taller manifesten voler
continuar assistint a les sessions d’estimulació.
La incorporació d’una Treballadora Familiar com a figura de suport als 2 grups
ha millorat moltíssim la qualitat del servei pel fet que s’ha pogut facilitar una
atenció molt més personalitzada a les persones amb dificultats especials,
sobretot a aquelles que pateixen una demència.

3.30.3 Costos
•

Inclòs projecte Llei de Barris 1.500,00€

3.31 Marxa de la Gent Gran
3.31.1 Descripció
La Marxa de la Gent Gran és una activitat anual, és apta per a persones de qualsevol
condició física, i forma part d'altres activitats relacionades amb la gent gran, que tenen
com a finalitat sensibilitzar la població de la importància de la salut com a element clau
per a un envelliment actiu, i com a condició essencial perquè els ciutadans i
ciutadanes de més edat continuïn fent una contribució dinàmica i positiva a les seves
respectives comunitats.
L’objectiu principal 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 del nostre país.
Sensibilitzar la població respecte de la importància de la salut com a element clau per
a un envelliment actiu.

3.31.2 Resultats
L’acte va consistir amb una marxa urbana guiada des de l’Ajuntament fins al Casal
Cívic del barri de Sant Bernat, tot seguit la regidora i representants de les entitats de
gent gran, van procedir a la lectura del Manifest d’enguany, facilitat per part del Consell
Comarcal.
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Posteriorment es va fer un esmorzar per a tothom i com a novetat d’animació, es va
gaudir d’una actuació
de la Tuna de
Barcelona, i a la
finalització de l’acte
cada participant va
rebre un obsequi i un
diploma acreditatiu
de participació.
Aquest any hi ha
hagut una
participació de 85
persones.
La valoració ha estat
molt positiva per part
de
tots
els
participants.
Es detecta que és una activitat de cohesió i visualització de la Gent Gran activa.
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3.31.3 Costos
•
•
•

Esmorzar : 220€
Bosses per un envelliment dignes: 1010,35€
Animació: 338€

3.32 Dinamització de l’espai lúdic de la gent gran
3.32.1 Descripció
L’objectiu d’aquest espai lúdic és ajudar i aconsellar la gent gran perquè tinguin una
activitat física i promoure el moviment i l’exercici, amb la finalitat de millorar la seva
qualitat de vida.

3.32.2 Resultats
S’ha creat un espai en forma de circuit on es treballen totes les parts del cos, de
manera que es fa un exercici complet i adequat a les necessitats de cada persona.
Els principals beneficis de la utilització d’aquest espai lúdic, són:
•
•
•
•
•

Millorar la capacitat toràcica, pulmonar, cardíaca, de la tensió de la columna i
de la circulació sanguínia.
Millorar la facilitat per aixecar-se i
asseure’s en una cadira.
Millorar la resistència i el to muscular
Augmentar l’elasticitat, la força, la
coordinació i l’agilitat.
Tenir una sensació de benestar
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En l’activitat han participat el grup de gimnàs de manteniment per gent gran dirigit per
dos monitors especialitzats.
Enguany l’activitat s’ha hagut de fer en espai cobert, degut a la pluja. També s’ha
realitzat un esmorzar saludable per tots els participants així com l’entrega d’un petit
obsequi.

3.32.3 Costos
2 hores d’un dinamitzador esportiu de la regidoria d’esports

3.33 Risoteràpia: L’Art de viure
3.33.1 Descripció
"La vida és en la seva totalitat una gran broma còsmica. No és una cosa seriosa,
prendre-la seriosament i la perdràs. Comprèn-la únicament a través del Riure"

Això científicament està comprovat que el riure franc i la riallada, aporten
múltiples beneficis al esser humà tant a nivell fisiològic com psicològic. Redueixen
l’estrès,
les tensions, l'ansietat, la
depressió, l’insomni,
eliminen dolors
i
malalties somàtiques i psicosomàtiques. A més, el riure aporta a la nostra vida :
alegria, acceptació, comprensió, joc, noves energies, aguditzant els sentits.
Estudis recents ens diuen que la capacitat de les rialles per combatre tot tipus de
malalties, revelen que l’únic que cal prendre seriosament a la vida és el riure.
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Objectius generals:
•

El taller de risoteràpia que plantegem vol ser un camí per trobar l’art del riure,
per millorar la qualitat de vida i gaudir dels beneficis terapèutics que comporta.
Es tracta de que cada persona, en un marc de seguretat psicològica, pugui
alliberar-se de traves culturals, neguits, preocupacions i angoixes, i poder
connectar amb els aspectes lúdics i creatius de la seva personalitat.
Mitjançant recursos i tècniques expressives despertar la capacitat de sentir,
jugar i expressar-se creativament en la recerca del plaer, del somriure, de la
alegria de viure.
Fisiològicament l’estimulació del riure produeix l’alliberament de les hormones
de la felicitat, es a dir, les endorfines encarregades de potenciar el sistema
immunitari, substàncies que naveguen per el cos i els sentits portant benestar,
alegria, eufòria, felicitat.

•

•

•

3.33.2 Resultats
•
•
•
•
•

•

Es van a assolir els objectius generals i específics plantejats.
S’han realitzat dos tallers, tot i que el segon la participació va ser més baixa.
El grup d’unes 32 persones, va participar activament del taller, gaudint i
aprofitant les propostes.
Es va aconseguir que tothom s’impliqués, respectant els temps personals,
els ritmes vitals i l’estat emocional.
La comunicació i el relacionalment grupal va ser molt bo, les dinàmiques i els
jocs van facilitar l’emergència creativa, el riure franc, la diversió i la
descoberta del plaer del riure. El grau de satisfacció de les participants va
ser alt.
Es va dur a terme al final del taller un berenar saludable.

3.33.3 Costos
•

El cost del taller ha estat de 363 €
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3.34 Taller de Cuina saludable
3.34.1 Descripció
El taller va enfocat cap a la part de la nutrició sent d’utilitat per al públic al que va
dirigit, es realitzen dos tallers enfocats a persones amb diabetis, hipertensió,
problemes de sobrepès i tota persona que sigui del seu interès la nutrició
saludable.

3.34.2 Resultats
2 tallers que constaven d’una sessió de 2 hores cada un, on una cuinera
professional ha cuinat davant de les assistents, les receptes proposades. Al final,
totes les assistents ha pogut tastar els plats cuinats i donar la seva opinió. El primer
taller es van cuinar uns plats principals i en el segon taller uns esmorzars i berenars.

3.34.3 Costos
•

El cost del taller ha estat de 360 €
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3.35 Arranjaments
3.35.1 Descripció
Projecte d’adaptació funcional d’habitatges que pretén facilitar reformes bàsiques
consistents en reparacions petites obres no estructurals i instal·lacions d’ajuts tècnics i
que té per objectius:
• Garantir les condicions de seguretat i habilitat mínimes
• Afavorir l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins la llar
• Promoure l’autonomia funcional i la qualitat de vida dins el domicili

3.35.2 Resultats
El 2018 no s’ha realitzat cap arranjament però s’ha fet coordinacions amb la
Diputació pel manteniment del projecte i sha fet front al pagament dels arranjaments
de l’any anterior

3.35.3 Costos
S’ha pagat una part d’aquesta arranjaments: 7 arranjaments amb un cost total de
900,49€

3.36 Pla d’ocupació – Auxiliars de la llar
3.36.1 Descripció
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació laboral de
persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès
general i social.
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social
derivada de la contractació laboral de persones aturades.
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les actuacions
habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació i tenen com a objectiu
proporcionar una feina a les persones que altrament tindrien gran dificultats per trobarne una en el mercat obert.
A Olesa de Montserrat, conjuntament amb el Departament de Promoció Econòmica i
Serveis Socials, es detecta les dificultats d’inserció laboral, en certs col·lectius, per
aquest motiu es sol·licita l’aprovació de plans d’ocupació per treballar durant 6 mesos,
dirigits especial a dones majors de 45 anys i dificultats sòcio-laborals, per treballar en
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l’àmbit d’auxiliar de la llar, dins de domicilis del col·lectiu de gent gran amb dificultats
de salut per dur a terme la neteja de la llar, detectades pel Departament de Serveis.

3.36.2 Resultats
Durant el 2018, s’han contractat durant 6 mesos dues dones majors de 45 anys amb
dificultats d’inserció laboral com a auxiliars de la llar. Aquestes han fet formació
obligatòria del pla, i han fet les tasques indicades dins els domicilis per part dels
tècnics.
Un total de 50 usuaris s’han beneficiat del servei.
La valoració és positiva, amb la intenció de seguir renovant aquests plans d’ocupació
per seguir fent les tasques.

3.36.3 Costos
Professionals del pla d’ocupació i suport de les dues TS i 1 TF del servei

3.37 Curs de cuidadors
La importància de cuidar-nos per a cuidar

3.37.1 Descripció
En els darrers anys s’està produint un sobreenvelliment de la població que va associat
a una incidència més gran de malalties i a un augment del grau de dependència, ja no
només a nivell de salut física, sinó a nivell de qualsevol alteració psicològica i/o social.
Aquest augment de la dependència, precisa de suport per dur a terme les activitats
bàsiques de la vida diària, aquest suport és facilitat, en la majoria de situacions, per
l’anomenada xarxa de suport informal: familiars directes, veïns, ... És una tasca poc
reconeguda per la societat, alhora que és difícil i feixuga. Aquests cuidadors
s’enfronten a situacions d’esgotament físic, psíquic, a situacions de soledat, de no
saber que fer, ...és per això que es presenta aquest curs, amb la intenció de poder
compartir experiències, donar eines i la informació necessària per ajudar a la cura de
la persona amb dependència.

3.37.2 Resultats
La durada del curs ha estat de 4 sessions presencials de 2h.cada sessió.
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Han participat cuidadors/es amb un familiar en situació de dependència interessats a
reduir la càrrega que implica aquesta feina mitjançant l’aprenentatge d’eines eficaces i
l’efecte de compartir en un grup d’iguals la seva experiència. En total han estat 18
persones les que han participat en el curs, 16 eren dones i 2 eren homes. La majoria
cuidaven a les seves parelles, algun d’ells cuidava a pare o mare.
•

El nivell d’assistència ha estat del 95% en cada sessió

•

Cada participant ha assistit al 95% de les sessions

3.37.3 Costos
Dins de les jornades laborals de cada professional.
Àrea de benestar social de l’Ajuntament i CAP Olesa: treballadores socials,
treballadora familiar, psicòloga i infermera.

3.38 Conveni Consell Comarcal
3.38.1 Descripció
Durant l’any 2017 el Consell Comarcal va realitzar un estudi sobre el bon tracte a les
persones grans i persones en situació de fragilitat amb patiment emocional.
La finalitat d’aquest estudi definir el concepte del bon tracte a la gent gran i a les
persones en situació de fragilitat, analitzar i definir el paper que té cadascú i/o cada
servei i el que tenen altres serveis amb aquest col·lectiu de persones, definir els punts
de millorà en relació al bon tracte i els recursos davant el maltractament.
Dels resultats d’aquest estudi s’ha fet palesa la necessitat d’un servei especialitzat
d’atenció a les persones grans i persones en situació de fragilitat per a la millora de la
seva qualitat de vida.
Aquest servei està constituït per: Un/a jurista, Un/a metge/essa geriatre o psiquiatre o
neuròleg, Un/a treballador/a social, Un/a administratiu/iva

Aquest conveni es signa per:
- Millorar la qualitat de vida de les persones grans i les persones en situació de
fragilitat.
-

Millorar la prevenció, detecció i atenció del no bon tracte i del maltractament a
través d’un treball interdisciplinari i en xarxa amb els dispositius del territori.

-

Garantir el treball interdisciplinari i en xarxa amb altres professionals del territori
i serveis relacionats amb l’atenció a les persones grans i a les persones en
situació de fragilitat per establir mecanismes de prevenció i intervenció
comunitària.
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-

Adequar la transmissió de la informació social, jurídica i mèdica essencial a la
resta dels professionals per dissenyar un pla conjunt.

-

Donar resposta a les situacions real de no bon tracte i/o maltractament de les
persones d’aquests col·lectius.

-

Respondre a les necessitats reals dels professionals que atenen a les persones
grans i a les persones en situació de fragilitat quan es detecten situacions de
no bon tracte i/o maltractament.

-

Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privats dels àmbits de salut,
de serveis socials, justícia, habitatge, cossos de seguretat i altres.

-

Orientar i assessorar per establir el tipus d’atenció necessària i adequada a
cada situació i coordinar els recursos públics i privats per facilitar l’atenció que
es necessita.

3.38.2 Resultats
Des d’Olesa aquest primer any ha estat un servei d’assessorament per a
professionals i s’han derivat a dues famílies.

3.38.3 Costos
El cost és de 2.350€

F- ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista té
com a finalitat “establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació 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,

Serveis Socials . Memòria 2018
61

recursos d’acollida d’urgència, recursos residencials, teleassistència mòbil (Atenpro);
treball social comunitari (sensibilització i prevenció a altres professionals i a la
comunitat,...)

3.39 Casos atesos a serveis especialitzats derivats de Serveis
Socials Bàsics
3.39.1 Descripció
Una bona part dels casos requereixen una intervenció per a la recuperació des de
serveis especialitzats en la de la xarxa pública sempre i quan la dona es mostri
d’acord. Al nostre territori comptem amb el servei municipal d’atenció a les dones
(SIAD) i el Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE).
L’accés a aquests serveis pot ser per demanda directa o bé derivats des d’altres
serveis, com ara SSB. La intervenció en bona part d’aquests casos és coordinada amb
els serveis derivants, altres que estiguin intervenint o d’altres susceptibles d’actuar, bé
a través de coordinacions presencials o a distància o bé en les reunions de la comissió
de casos de la Xarxa.

3.39.2 Resultat
Durant l’any 2018, el SIAD ha atès 56 casos que havien estat derivats per Serveis
Socials (en aquest any o en anteriors).
Per altra banda, el SIE, ha atès 15 dones d’Olesa de Montserrat i 5 fills/es, dels quals
10 eren casos que s’han iniciat aquest any 2018. D’aquests, 6 eren derivats per
serveis (4 el SIAD i 2 SSB) i 4 van accedir per demanda directa.

3.39.3 Costos
Professional TS del servei que qui assumeix els casos que presenten aquesta situació
en el marc del serveis socials bàsics.
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3.40 Teleassistència Atenpro
3.40.1 Descripció
El Servei Telèfonic d’Atenció i Protecció per a Víctimes de violència de gènere
(ATENPRO) consisteix en un dispositiu mòbil dotat de telelocalització que ofereix a les
dones que el sol·liciten atenció immediata les 24 hores tots els dies de l’any allà on
estiguin. Creu Roja presta el servei a nivell nacional i gestiona les trucades donant
resposta a la necessitat plantejada o activant recursos d’emergència si cal.

3.40.2 Resultats
El nombre de teleassistències gestionades ha anat augmentant. Durant l’any 2016 set
dones van gaudir del servei, al 2017 van ser 13 i al 2018 ha augmentat fins a 15.
Algunes teleassistències són de continuïtat d’un any per l’altre.
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El nombre de teleassistències actives mensualment durant l’any 2018 oscil·la entre 8 i
11 i la mitjana és de 9,5.

3.40.3 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.
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3.41 Serveis d’acolliment i recuperació de la xarxa pública
3.41.1 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.

3.41.2 Resultats
Durant el 2018 dues dones han fet ús de recursos residencials. Una d’elles va
ingressar junt amb els seus fills al SAAU per desprès passar al SAR. L’altre va
ingressar en SAR i actualment es troba en SAS.

3.41.3 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) i facilitar diners de butxaca a la dona si no en disposa.

3.42 Serveis d’acolliment privats
3.42.1 Descripció
Es tracta d’un recurs residencial gestionat per l’entitat AGI amb qui s’ha establert un
conveni que garanteix acolliment en un dels recursos amb que compta a les dones i
llurs fills/es que es troben en situació de violència.

3.42.2 Resultats
Durant el 2018 una dona ha estat derivada al recurs a l’espera d’obtenir plaça en
recurs públic (a on ja va ser traslladada).
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3.42.3 Costos
El servei cobreix allotjament i manutenció de les dones i llurs fills/es. Les despeses de
transport van a càrrec de SSB, així com altres depeses que la dona pugui tenir quan
no disposa d’ingressos propis. El cost ha estat de1.592,25€

3.43 Participació en la Xarxa local d’actuació en violència vers les
dones d’Olesa de Montserrat
3.43.1 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.

3.43.2 Resultats
La Comissió de casos s’ha reunit 11 vegades durant el 2018 (periodicitat mensual tret
del mes d’agost), on hi participen entre 8 i 11 professionals de diferents serveis
municipals i supramunicipals. La professional de Serveis Socials referent en aquest
àmbit és qui generalment acut a les reunions.
Des de la Xarxa s’ha proposat també una formació sobre àmbit jurídic i procés judicial
a la qual van assistir 4 professionals del servei.
Per altra banda, SSB i SIAD tenen un espai de coordinació mensual on es treballa
sobre casos compartits o noves derivacions. La mitjana de casos treballats en cada
reunió és de 14.

3.43.3 Costos
Professional TS del servei que participa en la xarxa en el marc de la seva tasca
professional als serveis socials bàsics.
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G-PROJECTES TRANSVERSALS
3.44 Cabalbaix
3.44.1 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 20052008, 2009-2012 i 2013-2016. Aquest any s’ha revisat i aprovat el Pla Marc 2017-2020
i el Conveni de col·laboració entre els quatre ajuntaments 2017-2020.
La filosofia d’intervenció en drogues i comportaments de risc (sòcio-addiccions)
s’allunya de les postures tradicionals en quant a les polítiques sobre drogues que
segueixen la línia de la repressió, la prohibició i la por. L’objectiu principal que es
persegueix és la promoció de tots els aspectes de salut.
Les accions i projectes es dirigeixen a la globalitat del territori treballant des de la
transversalitat intermunicipal i a nivell supramunicipal.
S’adreça tant a població adulta com jove.
L’objectiu general del Cabalbaix és oferir a la ciutadania intervencions que permetin
plantejar activitats preventives, afavorir l’accés al tractament i activar recursos
d’inserció.
La tècnica referent té assignada una intervenció setmanal de onze hores al nostre
municipi

3.44.2 Resultats
Nombre d’accions Realitzades:
• Nº d’ Activitats preventives específiques: 38
(intervenció directa: tallers, obres teatre, sessions informatives, etc.)
• Nº d’ Activitats preventives inespecífiques:98
(coordinacions, dissenys accions i materials, planificacions , etc.)
Assessoraments realitzats:
• Persones ateses: 27 ( 3 menors)
• Nº d’assessoraments: 125
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OLESA MONTSERRAT
Educació
primària

Educació
secundària

Escola Josep Ferrà:
Coordinacions i programació d’accions preventives: 2
Obres de teatre sobre tecnologies Estàs Pantallat (6è): 4
Escola Mare de Déu de Montserrat
Coordinacions i programació d’accions preventives: 2
Obres de teatre sobre tecnologies Estàs Pantallat (6è)
Escola Povill:
Coordinació i programació d’accions preventives: 2
Obres de teatre sobre tecnologies Estàs Pantallat (6è): 3
Escola Puigventós
Coordinació i programació d’accions preventives: 2
Obres de teatre sobre tecnologies Estàs Pantallat (6è)
Escola Escolàpies
Coordinació i programació d’accions preventives: 2
Obres de teatre sobre tecnologies Estàs Pantallat (6è): 1
IES Creu de Saba:
Coordinacions i programació accions preventives: 7
Tallers sobre drogues 3r ESO: 3
Assessoraments situacions de consum i dinàmiques grupals:
Derivacions alumnat i família: 1
L’IES s’ha adaptat a fer els tallers d’1h30m
Escola Daina-Isard:
Coordinacions i programació accions preventives:7
Tallers sobre alcohol 2nESO : 4
Tallers sobre drogues 3rESO: 4
Tallers sobre drogues 4tESO: 4
L’escola s’ha adaptat a fer els tallers d’1h30m
IES Daniel Blanxart:
Coordinacions amb tutors programació acció preventives: 4
Tallers sobre drogues 3r ESO: 2
Taller sobre drogues PFI i APD: 2
Taller tabac i alcohol 1r ESO: 5
Taller usos sobre pantalles i xarxes socials 3rESO: 2
Taller usos sobre pantalles i xarxes socials PFI i GA1: 2
Escola Povill:
Coordinació i programació d’accions preventives: 2

Intervenció
comunitària
en joves

Participació grup de treball Joventut, Serveis Socials, Educació`,Policia Local, Mossos
d’esquadra, Justícia juvenil, Barri Jove

Àrea Salut

Participació en el Pla local de salut:
- Coordinacions amb Regidora de Salut
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-

Redacció de documents
Propostes d’intervenció preventiva
Participació en redacció de documents i coordinació en presentació de ponències al
Congrés de l’Associació portuguesa d’Epidemiologia
Participació en Grup de treball salut
Coordinacions infermeres Pla salut i escola

Intervenció
Oci nocturn
Intervenció
educativa
espais Festa
major

Entitat EDPAC: 2 educadors
Nit (5h): 1
Coordinacions: 6
Informe de valoració: 1

Barri Jove

Assessorament i coordinació de casos

Promoció
econòmica

Assessorament i coordinació de casos

Mitjans
de
comunicació

Intervenció Ràdio Olesa: 10

Serveis
jurídics

Coordinació activitats preventives a IES
Presentació Cabalbaix i Coordinació de casos :1

Servei
teràpia
familiar

de

Plenari Xarxa
d’infància
i
adolescència

Treball
transversal/C
oordinació i
gestió

Escoles primària:
- Programació d’accions preventives: 10
Equips psicopedagògics i docents centre secundària:
- Assessoraments en matèria de consums a alumnes i famílies, Derivacions, planificació
d’accions: 29
Regidoria de Joventut:
- Planificació accions preventives de consums i en oci nocturn: 2
Regidoria de salut:
- Grups de treball, redacció documents, participació congrés Portugal, propostes
preventives, coordinacions: 22
- Pla salut i escola: 2
Regidoria d’ensenyament:
- Planificació d’accions, propostes accions preventives conjuntes:6
Departament Serveis Socials: Assessoraments a joves i famílies, Derivacions, Treball conjunt
de casos
- Educad@rs socials:50
- Treballador@s socials:6
- Cap de serveis socials:4
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- Barri Jove: 1
Promoció econòmica: 2
Serveis jurídics: 3
Xarxa infància i adolescència
Mitjans de comunicació:
- Planificació d’intervencions i redacció de notícies: 10
Regidoria seguretat ciutadana: Implementació del Protocol per menors d’edat de Mesures
alternatives a la sanció per tinença i/o consum de cannabis
- Coordinacions, revisió de documents: 3
Total coordinacions: 150

3.44.3 Costos
Programa intermunicipal, actualment lidera l’Ajuntament d’Esparreguera el cost és de
10.791,12€

3.45 Mediació
3.45.1 Descripció
El Servei de Mediació és un servei destinat a desenvolupar sistemes i metodologies
innovadores de gestió de conflictes, incorporant els principis de reconeixement, revalorització y comprensió, que adaptin la diagnosi, disseny, intervenció i avaluació de
les actuacions portades a terme als canvis socials i territorials de la ciutat.
Té com a finalitat donar a conèixer/difondre la Cultura de la pau i de la gestió noviolenta 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
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3.45.2 Resultats
Període
Sol·licituds rebudes / període

1.

2.- Dies entre sol·licitud i primera intervenció
tècnica (mitja)

Noves demandes servei

2014
35

2015
72

2016
82

2017
76

2018
65

2,5

2,5

2,25

2,25

2,25

SMC i PSE
2016

SMC i PSE
2017

SMC i PSE
2018

Tot casos treballats

89

80

79

Tot casos tancats

82

72

72

7
(6 SMC, 1
PSE)

8 (4 propis
del SMC, 4
del Programa
de mesures
educatives
/PSE)

7 (4 propis del
SMC, 4 del
Programa de
mesures
educatives/PSE)

Tot casos sense tancar a 31 desembre 2016

Nº casos tancats segons tipus de conflicte

Veïnals
Familiars
Educatius
Activitats econòmiques
Associatius
Ús espais públics
Incompliment ordenances (PSE)
Altres conflictes: Administració local, altres
Total.-

2015
Sèrie 1
gràfic
35
25
1
4
3
1
11
0
80

2016
Sèrie 2
gràfic
28
19
1
4
1
2
25
2
82

2017
Sèrie 3
gràfic
32
28
2
3
0
0
4
3
72

2018
Sèrie 3
gràfic
33
19
0
8
1
2
6
3
72

3.45.3 Costos
•

El cost de l’any 2018 ha estat de 18.000€ el servei el desenvolupa l’empresa
serveis per a la recerca de l’acció social - Vincle
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3.46 Suport / relació entitats
Ajuts a entitats municipals.
Ajuts Entitats Municipals
Associació
Concepte
Voluntariat Vicencià
Banc d’aliments
Disminuïts Santa Oliva Discapacitat-Transport adaptat
Voluntaris gent gran
Gent gran
Creu Roja
Inclusió
Associació de malalts
Malaltia mental
mentals
Campanya del
Campanya de reis
somriure
Càritas
Inclusió

Aportació
18.000€
25.000€
2.500€
600€
2.000€
2.000€

3.46.1 Conveni amb Creu Roja
Suport amb ajuts puntuals que facilita l’entitat a usuaris d’Olesa
Famílies ateses 2018
Programes i projectes:
Nom Programa

Nom Projecte

Numero participants

Entrega de joguines
Joguines per Educar

Pagament material escolar
Promoció de l’èxit escolar

Promoció de l’èxit escolar

Programa gent gran

Entrega de material escolar

Aliments
Targeta Bon Àrea
Productes de suport
Sortides lúdiques
Xerrades salut

27 infants +
donació
joguines a
campanya
somriure
4
famílies (523
€)
28 infants (12
famílies)
3
2
2
18
3
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Programa d’aliments
FEAD

Entrega d’aliments

10 famílies

Targeta Bon Àrea

7 famílies
(4.332€)
5 famílies
(757,38€)
0
0

Pagament subministraments

Atenció a necessitats
bàsiques

Entrega Kits Alimentació Infantil
Entrega Kits Higiene
Centre Dïurn
Entrega donacions Plataforma
Humanitària
Compra vestuari hivern

17 famílies
mensual
6 famílies, 13
nens/nenes
(1300€)

4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
Mitjanes d’atenció setmanals (ORIENTATIVES)
Nº d’entrevistes professionals

120

Nº d’atencions servei d’administració

300

Nº de trucades

250

Queixes (instàncies i peticions directes 10
a càrrecs electes )

4.2 Expedients i tràmits realitzats
TRAMITS SERVEI – DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 2018
PUA (programa atenció discapacitat)
Revisió de grau
Targeta Discapacitat
Reconeixement discapacitat
0-3
Targeta família monoparental
Targeta família nombrosa
Expedienta ja iniciats
Recurs d’alçada
Recurs reposició
Mant. Necessitats bàsiques

12
58

26
130
4
89
59
90
5
0
0
72

Balnearis
Vacances
Medalla centenària
PNC (pensió no contributiva)
Complement PNC
Complement PNC-habitatge lloguer
Llei dependència
Revisió Ll. Dependència
PIA (pla individual d’atenció)
Prestacions meritades i no percebudes
Fons de garantia de pensions i prestacions
Reclamació prèvia
ICASS (institut assistència social)
Altres
TOTAL

13
36
1
8
6
6
215
178
271
0
0
2
0
64
1.273

Tràmits pobresa energètica
Relació clients
enviats per les
companyies
ENDESA
IBERDROLA
VIESGO
GAS
NATURAL
EDP

255
44
8

Número
Usuaris
serveis
socials
112
19
1

Cartes
enviades
per SSB
172
30
6

Clients
vulnerables
que tenen
informe
73
5
-

233

39

139

9

2

-

1

-

TOTAL

542

171

348

87
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Expedients tramitats
Expedients tramitats
Targetes d’aparcament

87

Altres administracions

17

Subvencions municipals

18

Expedients propis

57

Registre entrada Genesys
Certificats i comunicacions

91

Notificacions

133

Sol·licituds

2062

Altres administracions

13

Subvencions

62

5. Pressupost
Codi

Codi

Codi

Orgànic

Funcional

Econòmic

Despeses per partides ordenades per codi
Orgànic

PRESSUPOST
2017

Crèdits totals

Oblig.
Reconegudes

Descripció
2.000,00

2.000,00

365,56

240,00

240,00

0,00

2000,00

2.010,17

3.550,43

AIGUA

990,00

1.980,00

0,00

22104

VESTUARI

250,00

250,00

17,80

231

22105

PRODUCTES ALIMENTARIS

40.000,00

40.000,00

28.855,62

62

231

22400

PRIMES D'ASSEGURANCES

250,00

250,00

120,00

62

231

22602

PUBLICITAT I PROPAGANDA

2.000,00

2.000,00

2.495,02

62

231

22603

PUBLICACIO EN DIARIS OFICIALS

300,00

300,00

0,00

62

231

22606

REUNIONS CONFERENCIES I CURSOS

2.000,00

2.000,00

903,00

231

22609

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

2.500,00

2.500,00

4.295,50

231

22699

DESPESES DIVERSES

18.000,00

18.111,72

6.354,53

TREBALLAS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES

688.105,96

743.674,04

660.857,36

3.260,00

260,00

0,00

761.895,96

818.575,93

709.544,98

62

231

22000

ORDINARI NO INVENTARIABLE

62

231

22001

PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS

62

231

22100

ENERGIA ELÈCTRICA

62

231

22101

62

231

62

62
62

231

22706

62

231

23020-23120

TOTAL

CAPITOL

2

LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL

74

62

231

46200

TOCC

45.000,00

45.000,00

40.894,95

62

231

46201

CABALBAIX

15.000,00

15.000,00

5.816,77

62

231

48000

ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS

169.850,00

162.350,00

149.785,79

62

231

48002

AJUDES FAMÍLIES TRANSMISSIÓ
HABITATGE

10,00

10,00

0,00

62

231

48911

ASOC. CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

18.000,00

18.000,00

18.000,00

62

231

48912

CAMPANAYA DEL SOMRIURE

2.000,00

2.375,00

1.875,00

62

231

48913

ASSO. PRODISMINUÏTS SANTA OLIVA

25.000,00

25.000,00

18.750,00

62

231

48914

SUB. AMPA CEIP PUIGVENTÓS

0,00

0,00

0,00

62

231

48915

ALTRES TRANSFERÈNCIES-ASSO. CREU
ROJA

2.500,00

2.500,00

1.875,00

62

231

48916

ALTRES TRANSFERENCIES-CÀRITES

2.500,00

2.500,00

1.875,00

62

231

48917

0,00

7.500,00

5.625,00

62

231

48950

7.000,00

7.000,00

6.668,78

TOTAL

CAPITOL

4

286.860,00

287.235,00

251.166,29

62P21

231

22699

DESPESES DIVERSES – PROGRAMA
COMPLEMENT. SERVEIS SOCIALS BÀSICS

0

3.110,50

0,00

62P21

231

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

0

0,00

0,00

62P21

231

48000

18,54

0,00

62Q19

231

22706

271,18

0,00

62Q19

231

48000

2.240,61

1.969,66

62R19

231

48000

0

30.000,00

29.993,79

920.9TOTAL

CAPITOL

PROJECTES

0

35.640,83

31.963,45

1.048.755,96

1.141.451.76

992.674,72

ALTRES TRANSFERÈNCIES

ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
– PROG. COMP. SERVEIS SOCIALS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS – PROG.
COMP. BENESTAR SOCIAL
ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS
– PROG. COMP. BENESTAR SOCIAL
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

TOTAL

0
0
0
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Cost total professionals cap I
Equip tècnic “

414.491,18

Professional d’atenció domiciliaria

33.085,16
140.592,17

Equip de gestió i administració

“una educadora social ha passat a fer suport a ensenyament amb el projecte xarxa des de mitjans d’any malgrat el cost
està imputat íntegrament a serveis socials

Ingressos
Concepte

Organisme

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Import

Finançament dels SERVEIS SOCIALS

57.216,96

Conveni de mediació

14.250,00

Aportació extraordinària 2018

97.859,34
28.942,14

Part Aportació extraordinària 2017(execució 2018)
Professionals equips bàsics

236.078,46
33.899,58

SAD Social
Generalitat de Catalunya
Contracte – Programa

Ajuts d’urgència social
SAD Dependència
Serveis d 'intervenció socioeducativa (Centre Obert)
Programes d'atenció a persones amb
drogodependències

Generalitat de Catalunya
Pobresa energètica
Consell Comarcal

Pagament de subministraments
Transport adaptat
TOTAL

16.108,00
94.263,00
76.000,00
5.325,20

30.605,20
21.212,58
711.760,46
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