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El municipi de Santa Coloma de Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat, està situat a la Vall Baixa del Llobregat, alarlba dreta del riu, i a Ia falda de la muntanya de Sant

Antoni, que s'estén hns als contraforts orientals del massís del Garraf. Té una superfície de l'52 km2 i una població de 1 .180 habitants (a data I de gener de 2009).

El municipi comprèn una part plana, la més propera al riu Llobregat, ocupada per conreus de regadiu que es proveeixen clel Canal de la Dreta del Llobregat A la part de ponent

compren una part muntanyosa amb boscos que s'alternen amb conreus de secà.

ilal['rì]Ìûn r :1rqútteclÒ il rù.

En els darrers anys el municipi ha experimentat una important transformació pel que fa a creixement urbà i a dotació de nous serveis i equipaments, amb la iuauguració del

consultori mèdic de Santa Coloma, de I'edifìci de la Casa de la Vila i la construcció del Pavelló Polisportiu Municipal, la Biblioteca Pilarín Bayés , el Casal de Cesalpina, el

Casal Municipal de la Dona i la rehabilitació dels equipaments ja eristents.

Un dels escenaris que estan marcant la realitat social del municipi és I'espectacular creixement de població que ha experimentat Santa Coloma en els darrers anys' Les dades

demogràfiques ai*iho demostren: de2.894 habitants I'any 1990 hempassat a7.103 habitants (a data 20 d'octubre de 2007), i és previst encara que augmenti el nombre de

persones que viuran al municipi amb les noves urbanitzacions que s'han de construir al Pla del Consorci de la Colònia Güelt, al casc antic i ala zona de Font Vella-

Aquest creixement de més del 100% en aquest període contrasta amb el ritme de creixement del conjunt de la població ca|-alata i de l'àmbit metropolità, que en el mateix

període ha vist un increment del 10 i del 9o/" respectivament.

Aquest increment de la població es deu a la construcció de nous habitatges, amb la creació d'una zona residencial a inicis dels 90, I'anomenat Pla de les Vinyes, així com la

construcció d'illes de cases situades al Casc Antic. La major part de la població nou vinguda en els darrers anys prové dels municipis de la primera corona metropolitana, com

ara Sant Boi, I'Hospitalet o Cornellà. Parlem doncs d'un fenomen migratori protagonifzat per persones en Ia seva majoria de nacionalitat espanyola. Pel que fa ala població

nascuda a I'estranger, només representa el 4,8 per cent.

Una altra característica important de la població de Santa Coloma, és que es tracta d'una població jove, amb un nombre important de ciutadans i ciutadanes d'edats Çompreses

entre els 25 i els 39 anys, amb un 20 per cent de població menor d'edat, i només un l0 per cent de gent gran. Aquesta joventut de la població explicaria I'elevada taxa de
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pel que fa referència al nivell instructiu, les dades indiquen que en els darrers anys s'ha incrementat substancialment, i podem parlar d'un nivell elevat-

pel que fa a[ terrìtori, Santa Coloma és un municipi petit, però amb una distribució territoria[ dispersa. Et municipi està format pet Casc Antic, amb les

barriades de Can Ltuch i e[ nou eixample de Les Vinyes; ta Cotònia Güett, una antiga cotònia tèxtit amb un important patrimoni artístic i arquitectònic en

què destaca t'esgtésia de ta Cotònia Güett (Patrimoni de [a Humanitat ) i on trobem també e[ recinte industrial i [a zona residencial que a inicis del segte

passat va fundar ['empresari Eusebi Güett; i les urbanitzacions de Can Via, Cesalpina i Sant Roc, a més del barri Cotomer.

Tal i com hem explicat, l'augment de ta pobtació de Sta. Cotoma de Cervettó ha esdevingut també un augment dets serveis que des del municipi s'ofereixen'

És e[ cas dets Serveis sociats de Sta. Cotoma de Cervettó.

Des de I'any 2001, l'Ajuntament d'aquesta locatitat va contractar a jornada sencera tant a ta trebatladora familiar com a [a trebattadora social

(anteriorment trebattaven a mitja jornada). A ['any 2005 es va incorporar a l'equip ['educadora social en un primer moment a mitja jornada, i des det 2007

a jornada sencera.

Enguany també s'ha contractat una trebattadora famitiar a mitja jornada per tat de reforçar ets Serveis d'Atenció Domiciliària.

Amb aquestes contractacions i augment d'hores de dedicació de tes professionats, es fa patès per part det consistori [a votuntat de donar empenta i suport

ats Serveis Sociats Bàsics i a ['atenció socia[ de les persones del municipi.

Generalitat de Catalunya
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BLOC Garantia de Drets
AMBITS
Sistema Local de Garantia de Drets

RESULTATS
DIMENSIÓ RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

Existència d'un Pla de Quatitat dets serveis sociats oferts per ['ens

Existència d'un sistema de gestió i tractament de rectamacions i

DIAGNOSTIC
PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA

c Coneixement superficial per part de diferents àrees de I'Ajuntament sobre

Serveis Socìats i desconeixement de les funcions específiques.

e Necessitat de dotar de coneixements de Serveis Sociats i de ta cartera de

serveis det municipi al punt d'accés que té e[ ciutadà.

.æ Percepció de que ta pobtació manté un concepte assistenciatista de Serveis

Sociats i desconeixement de ta ttei 12l2007.

c- Manca de difusió específica en ets mitjans municipats sobre ets Serveis Sociats.

e lnexistència dels preus de referència de [a cartera de serveis.

,;- Manca de regtamentació de Serveis Sociats Bàsics.

'õ- No hi ha sistema de queixes i/o suggeriments.

,æ Necessitat d'imptementar amb profunditat ta Ltei de protecció de dades.

c- No hi ha Pta de Quatitat.

o' Manca de protocols en diferents àmbits de Serveis Sociats.

/ Un equip sòtid amb gran coneixement i informació del sistema de

serveis sociats.

/ E[ tamany det municipi facitita [a proximitat i una comunicació ràpida

i ftuida cap ats ciutadans.

/ Difusió d'activitats concretes.

/ Existència d'una ordenança de teteassistència.

/ Existència de diferents eines de treball intern que regulen [a

intervenció professionat.

/ Recottida de queixes mitjançant sistema d'instància, però no específic

de Serveis Sociats.

/ Protecció dels expedients d'usuaris amb arxivadors tancats amb ctau.

/ Hi ha una gran cura en ['atenció i protecció de les dades personals.

/ Protocol específic de viotència de gènere.

;{lhì Generalitat de Catalunya
;{ll}-i oeparta ment d' Acció'social
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BLOC Garantia de Drets
PLANIFICACIO

OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT

Dotar dets regtaments necessaris ats Serveis

Socials per taI d'imptementar [a Ltei

12/2007.

Reatitzar i imptementar ta següent reglamentació:

Regtament Generat de Serveis Sociats.

Regtament det Servei d'Atenció a Domiciti (a ['espera de

I'aprovació de ta normativa del Departament d'Acció Social i
Ciutadania).

Regtament de ['espai socioeducatiu.

Regtament de les ajudes econòmiques d'urgència sociat.

Protocots d'Absentisme Escolar.

Protocots d'lnfància i Adotescència en risc sociat.

Sistemes de queixes i suggeriments.

Pta de Quatitat (a l'espera de l'aprovació de [a normativa del
Departament d'Acció Social i Ciutadania).

Generar un protocol pel tractament dets expedients de Serveis

Socials.

20r 0

1 
Ca!. destacãr qile tant La feìna ccm e[ cost d'aquestes accions corresponen a[ Consell Comarcal, qu* es quì ha de tutelar ['ajuntai'nent

segûns estableìx Ia llei"

ilfllì General tat de Catalunya
l{ll} Departament d'Acció'social
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/ Estructurar [a recepció en les noves

instat.tacions per mittorar t'atenció al

ciutadà.

Etaborar un ltistat de prestacions i/o tramitacions que no

requereixen una intervenció professional.

Oferir informació actuatitzada de les prestacions que no

requereixen intervenció professionaI de manera específica.

Mantenir reunions periòdiques per tal d'actuatitzar [a informació.

OCTUBRE 2009 (en

funció del trasttat).

2010

Donar a conèixer a les diferents àrees de

t'Ajuntament e[ trebatl específic de Serveis

Sociats respecte ['orientació de [a nova ltei.

Elaborar memòria interna i fer-ta arribar a les àrees de

['Ajuntament retacionades amb serveis a [a persona.

Fer arribar a les diferents àrees de t'Ajuntament diferents
documents on s'especifiqui tes funcions de Serveis Socials i [a

cartera de serveis, utititzant les noves tecnotogies.

201 0

2010

Donar a conèixer a [a pobtació ets Serveis

Socials en ['orientació de [a nova [tei.

Donar a conèixer la cartera de serueis que

anualment elabora la Generatitat de

e ata[unya i aprova e[ Farlament de

Catatunya.

Donar a conèixer tots ets serveis que

realitza directame¡'¡t ei mateix municipì !

tots ets serveis sccials, socio-sanitaris i

socio-educatius, f inançats per la

Generalitat, als que s'accedeix
indirectament via Ajuntanrent i Consetl

Comarcal.

Etaborar i definir e[ contingut de [a difusio.

Fer difusió en ets mitjans que disposem: tríptics, pàgina web,

agenda municipat, butlletí municipal, aprofitar xerrades o actes

d'attres àrees, etc.

2010

2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ñir rta¡lania
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BLOC Cartera de Serveis
AMBITS
Cartera de Serveis Adaptació a[ medi

La infraestructura

RESULTATS
DIMENSIÓ INDICADOR RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

Cobertura de

necessitats

Ràtio de persones ateses per cada professionat (TS+ES) dets equips
bàsics d'atenció social (3)

371,5

Cobertura de ta pobtació per part dets serveis sociats tocats (4) 9,7

Cobertura del servei d'ajuda a domiciti de la pobtació de ó5 anys i 4,2 4%

lntensitat mensual del servei d'atenció domiciliària de [a pobtació en
cas de risc social (6)

52,4

lntensitat del servei d'atenció domicitiària de [a pobtació en cas de
dependència (7)

53,3

Distribució dets usuaris del servei d'atenció domicil.iària per perfits
d'atenció (8)

* Deoendència 9.4
* Risc social - menors 31.3
* Risc social - adutts 59.4

Cobertura del servei de teleassistència de [a pobtació de 65 anys i 3,8

Places de centre obert per a [a pobtació menor d'edat (10) 0

Quatitat Temps d'espera entre sot.licitud d'entrevista a I'EBAS i reatització 3

Temps d'espera d'accés a[ servei d'ajuda a domiciti (12) 15

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i l^ir r+a¡lania
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BLOC Cartera de Serveis
DIAGNOSTIC

PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA

Bona vatoració del suport a les dependències que ofereix e[

ConsetI Comarcal (es vatora [a necessitat que sigui

permanent).

A curt termini, Serveis Sociats tindrà un nou equipament on

['espai serà més adient.

Prestacions i serveis adaptats a [es necessitats sociats det

municipi.

Bona vatoració det Servei d'Atenció Domicitiària, amb una

cobertura per sobre del que indica ta normativa.

Contractació a curt termini d'una Trebattadora Familiar a
mitja jornada.

Àmptia cobertura de ta pobtació per part de Serveis Sociats

(s'arriba de manera directa a un 10% de [a pobtació).

L'equip professional reatitza una atenció directa,
individuatitzada, propera i proactiva, amb corresponsabilitat
amb ['usuari.

Espai socioeducatiu específic d'atenció a [a infància i

['adolescència de caràcter preventiu.

Programa de suport a les famíties amb suport de Diputació:

Ventijot.

Existència d'ajudes econòmiques d'urgències sociats

(tramitació àgit).

e No hi ha catàleg de serveis.

,n No hi ha protocots específics: ajudes econòmiques, SAD, espai

socioeducatiu, etc.

e E[ nou equipament dificultarà e[ procés administratiu-

e- Manca provisió SAD en funció de [a previsió de creixement.

Espai d'entrevistes no adequat per preservar ta intimitat i [a privacitat del

usuaris.

ø Espai redult per treballar.

ffi.\ Generalitat de Catalunya
l*{ll}.i Oeparta ment d'Acció'social
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BLOC Cartera de Serveis
/ Bona adaptació d'intervenció de Serveis Sociats a les

necessitats socials det municipi.

/ Reatització d'entrevistes professionats de manera gairebé

immediata (no existeix ltista d'espera).

PLANIFICACIO
OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT

/ Estructurar una cartera de serveis municipal
i dels principats recursos del territori.

Etaboració d'un catàteg de serveis que agtutini totes les

prestacions i serveis de ['Ajuntament i les principats det territori.
2010

Organitzar t'espai d'atenció individuatitzada
per tal d'oferir un servei més adient.

Anàtisi del sistema d'entrevistes actual i de ta recepció.

Etaborar un catendari i horari d'entrevistes estabte, amb agenda

compartida.

Anatitzar [a possibititat de contractació a mitja jornada d'una
Treba[[adora Socia[.

2010

No hi ha temporalitat

Garantir [a provisió i [a qualitat del Servei

d'Atenció Domici tiària Munici pat.
Contractació d'una Trebattadora Famitiar a mitja jornada.

Etaboració d'un regtament específic de Servei d'Atenció
Domicitiària, esperant que s'aprovi et Decret de la Generatitat de

Regtament de SAD.

Anàtisi de les eines que trebatl actuat, mittorant les que siguin

necessàries per adaptar-se a [a nova normativa.

Reunions de coordinació i seguiment de casos.

Establir una formació contínua per les Trebatladores Famitiars.

Mantenir actuatitzat ets expedients dets usuaris del servei de SAD.

Úttim trimestre 2009

2010

'illîì Generalitat de Caralunya
:lll-l-, Departament d'Acció'social
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BLOC Cartera de Serveis
- Estabtir un sistema d'avatuació de [a quatitat del servei.

/ Mittorar [a infrastructura de ['equipament
de Serveis Sociats.

Previsió de tenir a curt termini un espai més adient i adaptat a les

necessitats pròpies dets Serveis Socials.

Úttim trimestre de

2009

/ Mantenir et suport dets serveis centrats de

I'Ajuntament en e[ nou equipament de

Serveis Sociats.

AnaLitzar tes dificuttats que comportarà [a ubicació de Serveis

Sociats en un edifici extern a l'Ajuntament.

Donar tes respostes necessàries per fer front a aquestes

difìcuttats.

ÚtUm trimestre de

2009

Mitlorar i'atenció a Ta gent gran. Crear un centre de dia i pisos tutelats e¡*nrna.rcats dins el' Pta ciei

Consarci.

Slgnar convenis amb les resìdencies de gent gran de[ nrunicipi

arnb l'abjectiu de reserva de ptaces 6rer al municipi.

Generalìtat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ôi¡ r+a¡lania
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BLOC Els professionals i el personal de serveis socials
AMBITS
L'Estructura organitzativa dels Recursos Humans La Dotació de Recursos Humans

La Protecció det Recursos Humans Et Ctima laboral dets Professionats

La Capacitat de Ptanificació

RESULTATS
DIMENSIÓ INDICADOR RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

Cobertura de

necessitats
Ràtio d'habitants per TS d'EBAS (1) 7659,0 5.000 habitants

Ràtio d'habitants per ES d'EBAS (1) 7659,0 7.500 habitants

Organització

Ràtio personat directiu pel conjunt de personal tècnic, auxitiar i de

suport dets 5SB (15)

0,00

Percentatge de personal fix a[ conjunt dets serveis sociats bàsics

prestats per t'ens tocat (16)

100,0

Hores anuals de formació per professional directiu, tècnics i auxiliars

dets serveis sociats bàsics (17)

76,7

DIAGruòSTTC
PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA

/ L'equip de govern dóna autonomia i confiança a l'equip tècnic
en [a seva intervenció professionat.

/ Supervisió externa finançada per ['Ajuntament.

/ Condicions laborats acceptabtes per desenvotupar [a tasca

diària.

e Utitització det mateix espai (tècnics i suport administratiu), poca

privacitat per [a gestió dels casos.

ø Càrrega de feines i tasques polivatents.

e Trebattadora Social per sota de [a ràtio indicada a [a normativa.

e Suport administratiu fragmentat: dues professionats per Serveis Sociats,

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ¡^ir ¡la¡lania
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BLOC Els professionals i el personal de serveis socials
/ Previsió d'ampliació d'una Trebattadora Famitiar a mitja

jornada.

/ Contractació directa de ['Ajuntament de ['Educadora Social

finançant una part important amb recursos propis.

/ Es valora com a positiu que ta Treballadora Famitiar sigui

personal propi de ['Ajuntament.

/ Estabititat taboral de ['equip professionat.

/ Bona distribució del temps (entrevistes i gestió).

/ Bona percepció de seguretat en les instal'tacions (ta Poticia

Local està ubicada en e[ mateix edifici).

/ Bona coordinació de l'equip professional (reunions setmanats,
gestió de casos, organització, projectes).

/ Bona retació i cohesió de ['equip.

Satut Púbtica, Potítiques d'lguattat i Gent Gran.

G- lnexistència d'un Pta de Formació.

F Suport de monitoratge de ['espai socioeducatiu externalitzat'

e Manca d'espai específic per [a gestió, coordinació i intertocució amb

attres administracions, entitats, etc.

e Necessitat d'un espai d'organització i ptanificació interna fix.

e Previsió dets mecanismes de protecció i seguretat a[ nou espai de

Serveis Sociats així com un anàtisi dets riscos laborats específics.

ç- La incorporació de nous professionats requereix una reorganització

d'espais i reestructuració de funcions i coordinació de t'equip.

PLANIFICACIO

OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT

Enfortir ['estructura organitzativa de Serveis

Sociats en una orientació a [a mittora
contínua.

- Crear un pta de treball anuat.

- Distribució de funcions i tasques de cada professionat de I'equip.

- Establ.ir un espai d'organització i gestió periòdic on participin la
Trebattadora Sociat, ['Educadora Sociat, [a Trebaltadora Famitiar i

Administració (cada 3 setmanes, a vatorar).

- Mantenir [a coordinació setmanat de gestió de casos.

- Mantenir [a reunió setmanal amb els Reqidors referents de tes

2010

rTllli General,tat de Calalunya
.{lll Departament d'Acció Social
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BLOC Els professionals ¡ el personal de serveis socials
àrees que trebattem.

- Prioritzar ['assistència a reunions externes.

- Anatitzar ta possibititat d'incorporar una figura de coordinació

davant d'un increment de ['equip professional.

/ Dotació de l'equip professional per adaptar-
-se a l'a ràtio que preveu [a normativa.

- Contractar una Trebattadora Social a mitja jornada per comptir [a
ràtio que preveu [a normativa.

- Mantenir e[ suport de [a professional de PRODEP.

2010

/ Dotació i estructuració det suport

administratiu aI nou equipament.
- Distribuir les funcions i tasques que portaran a terme ets

professionats d' admi nistració.

- Possibil.itat de reduir les àrees en les que trebatla ['equip
d'administració.

2010

/ Potenciar l'estabititat laboral del. servei

socioeducatiu.

Contractació directa de l'Ajuntament del servei de monitoratge

de ['espai socioeducatiu.

Gener 2010

/ Mantenir [a tínia actual de formacio
contínua dins de ['equip professionat.

- Etaborar un pta de formació anuat.

- Prioritzar ['assistència a activitats de formació continuada.

- Mantenir ['espai de supervisió professiona[ mensuat.

- Desenvolupar activitats formatives.

2010

/ lmplementar un sistema de prevenció de

riscos [aborats específics de Serveis Socials.

- lnstat.lar mecanismes de protecció a les noves dependències de

Serveis Sociats (atarma connectada a [a Poticia Locat, porta

d'entrada amb funcionament automàtic, etc.).

- Protocol de riscos laborats específic de Serveis Socials.

2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i a^ir r+a¿lania
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Sistema d'Informació Social

Sistema d'informació social

RESULTATS
DIMENSIÓ INDICADOR RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

Percentatge dets serveis sociats prestats per ['ens [oca[ informatitzats

DIAGNOSTIC
PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA

a Manca d'equips informàtics per tots ets professionats'

o- Necessitat d'introduir els expedients de paper at nou programa'
.l A mig termini s'utititzarà un programa de gestió de serveis

Sociats propi de ['Ajuntament (finançat totatment pet

municipi).

illi; Generalitat de Catalunya
lllll, Departament d'Acció 

-Social
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BLOC Sistema d'Informació Social
PLANIFICACIO

OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT
/ Dotació de les eines informàtiques

necessàries.

- Adquisició d'equipaments, recursos i eines informàtiques

adequades per poder desenvotupar [a tasca professional en e[ nou

equipament de Serveis Sociats.

2010

/ Establir una metodotogia sistemàtica
constant dets expedients de[s usuaris.

lnformar a tot l'equip de professionats de[ funcionament del nou

programa informàtic de Serveis Socials.

Crear [a figura de l'informador, perquè pugui accedir a les dades

personats i anar introduint de noves.

lntroduir [a informació més important dets usuaris en e[ nou

programa informàtic.

2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ñir ¡la¡laaia
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BLOC Financament
MBITS

E[ Finançament externE[ Finançament propi

La Contractació de Serveis

RESULTATS
DIMENSIÓ RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

Pes de ta despesa en serveis bàsics sobre [a despesa total de [a
ació [oca[ en despesa corrent (19)

Finançament
Despesa corrent per habitant dels serveis bàsics (20)

Percentatge det finançament extern finatista per serveis sociats bàsics

DIAGNOSTIC
OPORTUNITATS DE MILLORA

e Manca de tínies de finançament extern més significatives.

e Necessitat que e[ Departament d'Acció Sociat i Ciutadania financi [a

dotació de professionats que preveu ta normativa.

e Desconeixement de les previsions de finançament externes.

/ Suport de l'Ajuntament, dins de [es pròpies limitacions, a donar

resposta a nous projectes i necessitats.

/ Estabititat del financament extern.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ôir rta¿{ania
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BLOC FinanÇament
PLANIFICACIO

OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT
/ Visibititzar [a situació det finançament de[

municipi per taI d'incrementar partides

específiques.

Donar a conèixer [a reatitat i necessitats econòmiques det

municipi a les diferents administracions per ta[ d'aconseguir un

finançament adequat per donar respostes a [es necessitats que

es plantegen en e[ municipi.

2010

/ Reforçar eI ltigam de[ representant poiítìc i
dels tècnics a¡^nb el Consell Cornarcal i la

Dipr-rtació de fi arcel*na.

Assistir amb regularitat i interuenir, apcrtant els problernes ì la
visió d'u¡n municipî mitjå, ¿ ies rer-¡nions periòdiques del Consell

eornarcal, de I,a Diputació de Barcetana i de [a Federació

Cata{ana de Murricipis.

/ Mrantenir Ia relació det regìdor * regidora

de ser',,eis sacials amb [a Federació
Catalana de fu\unicipìs.

Mantenir reunions periòdiques arnb els repnesentants de la
Federaciô Cata{ana de Municipis.

Assistir *rnb regi:laritat a les reunions de la Federació Catatana

de Municipis arnb [a finalitat que existeixi un tråspàs ftuid de Ia
Ìnformació.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social
i l^ir ¡ta¡lania
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BLOC Coordinació a nivell local
AMBITS
La Coordinació a nivetl [oca[ en [a prestació de serveis La lnterrelació amb ets Plans Locals Sectoriats i Transversats

RESULTATS
DIMENSIO ¡NDICADOR RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDENCIA

DIAGNOSTIC
PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA

/ Bona coordinació en [a gestió de casos.

/ Existència d'un Xarxa d'lnfància i Adotescència.

/ Coordinació àgit davant de situacions concretes amb: recepció,
policia, secretaria, promoció econòmica, etc.

/ Participació i coordinació en t'etaboració det Pla Municipal de

[a Dona.

e- No existeix un espai estabte de trebatl transversat.

.e= Necessitat de regutaritzar ets protocots d'actuació i coordinació.

.a' Fatta d'espai permanent de coordinació a atgun CEIP det municipi.

.c- Revisió juntament amb [a Poticia Local i Serveis de Satut, del circuit

d'atenció a dones víctimes de violència de gènere

ifllÌl Generalìtat de Catalunya
i,{ll.!.] oepartament d'Acció'social
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BLOC Coordinació a nivell local
PLANIFICACIO

OBJECTIUS ACCTONS TEMPORALITAT
Potenciar una cultura de trebatl transversa[

entre ets diferents departaments de serveis

a [a persona de ['Ajuntament.

- Crear espais per tal de desenvotupar una cuttura de trebal[
transversa[ i in.:plernentar el Pla d'acollida de les Ëerscnes nouvingu-

des aI r-nunicipi.

Trebattar amb els diferents departaments de ['Ajuntament [a

possibititat de promoure cursos de monitors/es de lteure per tal
d'afavorir [a creació d'esptais en el municipi.

2010

/ Estabtir espais estabtes de coordinacio i

treball en xarxa.

- Mantenir et projecte de [a Xarxa d'lnfància i Adolescència.

- Actuatització det circuit d'atenció a dones víctimes de viotència de

gènere.

- Mantenir i potenciar ets espais de coordinació entre ets diferents

serveis i recursos de[ territori.

2010

llliì Generalitat de Catalurya
i{ll} Departament d'Acció Social

i l^ir rla¡lania
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Participació CiutadanaBLOC
AMBITS
Partici pació ciutadana

RESULTATS
DIMENSIÓ INDICADOR RESULTAT 2OO8 REFERÈNCIA TENDÈNCIA

DIAGNOSTIC
PUNTS FORTS OPORTUNITATS DE MILLORA
/ Existència dets següents Consetls de Participació a[ Municipi:

Consett Municipal de [a Dona, Conset[ Municipa[ de [a Gent

Gran, Consetl Municipal de Satut, Consell d'Entitats.

/ Existència teixit associatiu fort que articuta [a seva opinió i tes

seves necessitats.

."- Manca de canals més actius de comunicació i coordinació entre e[ teixit
associatiu i Serveis Sociats.

ç- Detecció dins de t'àmbit de lteure de la no existència d'un Esplai

Municipal, (vatorant La importància que té aquest recurs com a trebat[
preventiu i socialitzador).

Generalital de Catalunya
Departament d'Acció Social
i ¡^i¡ ¡+a¡lania
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Partici ¡ó Ciutadana
PLANIFICACIO

OBJECTIUS
- Crear un ConsetlMunicipal de Serveis Sociats.

- Aprcfitar el trebait participatiu fet en el prcjecte del P[a educatiu

de ciutat, en I'àmbit de La cohesió soeiet.

Estabtir canals de comunicació i coordinacio

actius entre et teixit associatiu det

municipi.

r,llli'r Generalitat de Catalunya
,!Ü-r Departament d'Acció'social

i ñi¡.+a¡lania
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