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És una prioritat de l’equip de govern definida en el Pla d’Actua-
ció de Mandat (PAM).

Té com a objectiu esdevenir l’eix vertebrador de les polítiques 
socials destinades als col·lectius de risc social. Està dotat d’un 
seguit d’actuacions amb l’objectiu de cobrir els drets fonamen-
tals de les persones en situació de risc social: dret a l’alimen-
tació, dret a l’habitatge, dret a l’educació, dret al treball i dret a 
l’autonomia personal i a la salut. Algunes d’aquestes actuacions 
ja s’estan desenvolupant en l’actualitat i d’altres són noves. 

Què és el Pla de Rescat Social1



A qui s’adreça

Persones susceptibles de patir risc 
social, que estan en situació d’atur 
o que tenen rendes baixes.
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Com actuarem

Fent front a les emergències

Amb prevenció

Amb detecció

Mitjançant actuacions integrals d’acompanyament
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Calendari

octubre novembre desembre gener
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25 octubre
Consell Municipal
de Serveis Socials

Març-abril
Ple. Aprovació definitiva 
del Pla de Rescat Social

Próces participatiu

27 octubre
Ple. Aprovació inicial
del Pla de Rescat Social

març/abril



Línies estratègiques 5

Alimentació

                 Habitatge

                   Educació

               Treball

       Autonomia personal i salut



Quina és la situació
actual de la població
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0-14 anys
15-29 anys
30-44 anys
45-69 anys
+70 anys

Menys de 6.010 €
6.010 - 12.020 €
12.020 - 18.030 €
18.030 - 21.035 €
Més de 21.035 €

17%

14%

25%

32%

12% Població per edats: Ingressos declaracions de renda*:

Rendes mitjanes 2014:
Sant Feliu: 22.302 €
Província de Barcelona: 23.140 €
Catalunya: 22.291 €

*Dades de l’Agència Tributària de 2014.

16,4%

14,3%

17,5%
9,4%

42,4%



Persones ateses pels 
serveis socials (2015)

Ocupació (octubre 2016)

El 56% són persones de 45 anys o més
El 43,5% és atur de llarga durada

1.093 persones en situació d’atur no reben cap prestació
700 persones cobren subsidi de 426 €/mes

Homes

Dones

Persones ateses: 3.688

Homes

Dones

Atur per edats
16-29 anys

30-44 anys

+45 anys

Nacionalitat espanyola

Nacionalitat estrangera

6.1

32%

86%

42,5%

68%

14%

57,5%

Persones en situació 
d’atur: 2.487

13,3%

30,8%56%



Habitatge 6.2

Pla Local d’Habitatge: 

• És un conjunt de polítiques socials i urbanístiques per facilitar 
el dret a l’habitatge de la ciutadania en general, dels col·lectius 
amb necessitats especials i de persones i famílies en situacions 
d’urgència social.

• Pretén ser l’eix de les polítiques d’habitatge dels propers sis 
anys i servir de pilar per a futures actuacions.



Composició de les llars6.3

 3.322 Unipersonals

 

 

 1.139 Unipersonals de persones de 70 anys o més

 

 

 531 Monoparentals

Total
habitatges

16.171



Com ho farem
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Amb un seguit d’actuacions que 
pretenen incidir en les situacions 
de vulnerabilitat de les persones.



7.1

1. Dret a l’alimentació    
  Vetllar per la suficiència alimentària de la infància   

   Tarifació social del menjador de les escoles bressol municipals
   Ajuts complementaris al menjador de les escoles bressol municipals
   Ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal
   Ajuts complementaris de menjador escolar en l’etapa obligatòria
   Ajuts de menjador en l’etapa postobligatòria
   Ajuts de menjador dels casals d’estiu
   Vetllar per la suficiència alimentària de les persones adultes i les famílies   
   Bancs d’aliments  
   Tarja d’alimentació fresca 
   Projecte d’agricultura social. Horts socials  
   Fons social per a la manutenció  
   Aprofitament d’excedents alimentaris  
   Menjador social  
   Programa Roba de Càritas  
   Vetllar per la suficiència alimentària de la gent gran i les persones amb dependència   
   Banc d’aliments Creu Roja  

Actuacions

Nova proposta



7.2

2. Dret a l’habitatge    
  Desplegar el Pla Local d’Habitatge  

   Borsa d’habitatge de lloguer social 
   Subvencions per a persones propietàries que posin el seu pis a la borsa d’habitatge de lloguer social  
   Promoció d’habitatges públics de lloguer social  
   Servei d’intermediació en deutes d’habitatge  
   Habitatges d’emergència social  
   Garantir la suficiència dels subministraments bàsics a les llars   
   Ajuts d’emergència a subministraments bàsics  
   Fons atenció solidària a subministraments bàsics de l’Agència Catalana de Consum  
   Fons solidaritat Fundació Agbar  
   Auditoria energètica de consum responsable  
   Garantir un fons social per a la despesa en habitatge   
   Fons social per als lloguers i hipoteques  
   Ajuts econòmics per fer front al pagament de despeses fiscals de l’habitatge

Nova proposta



7.3

3. Dret a l’educació    
  Centrar l’atenció en la petita infància   

   Tarifació social a les escoles bressol municipals  
   Ajuts econòmics extraordinaris per a les escoles bressol municipals  
   Espai nadó i espai familiar  
   Ajuts a l’escolarització a NEXE  
   Garantir les condicions d’escolarització en l’etapa obligatòria i post-obligatòria   
   Ajuts per a l’adquisició de llibres de text  
   Ajuts per a la realització de sortides escolars  
   Vetllar per l’èxit educatiu de tot l’alumnat  
   Tallers d’Estudi Assistit  
   Reforç escolar de Càritas  
   Suport escolar de les entitats de lleure  
   Diversificació curricular  
   Afavorir la participació en activitats fora de l’horari lectiu com a mecanisme d’integració i cohesió social   

  Ajuts per a la realització d’activitats de lleure  
   Ajuts a casals d’estiu  
   Tarifació social de l’Escola Municipal de Música  
   Tarifació social a les activitats esportives 
   Tarifació social dels casals d’estiu municipals o amb conveni municipal 
   Espai per a joves  
   Campanya de Reis de la Creu Roja  
   Recolzar l’educació post-obligatòria com a element per avançar en la igualtat de les oportunitats de vida   

  Suport social a l’educació post-obligatòria  
   Programes de transició al treball  
   Programa de formació per a joves  
   Programa de garantia juvenil 
   Intervenció socioeducativa a joves en risc d’exclusió al medi obert  

Nova proposta



7.4

4. Dret al treball    
  Incentivar l’ocupació de qualitat i la creació d’ocupació    
  Ajuts a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur  

   Programa de treball i formació per a perceptors de la renda mínima d’inserció  
   Plans d’ocupació  
   Intermediació amb empreses i agents del tercer sector per a la creació d’ocupació 
   Donar suport a la recerca de feina i inserció  
   Mesures Actives d’Inserció  
   Servei Local d’Ocupació  
   Servei d’assessorament a persones emprenedores  
   Ajuts a l’emprenedoria  
   Fomentar la formació ocupacional i el reciclatge   
   Formació ocupacional per a persones en situació d’atur  

Nova proposta



7.5

5. Dret a l’autonomia personal i a la salut    
  Vetllar per l’autonomia personal de la gent gran i les persones amb dependència    
  Servei d’atenció personal 

   Programa individual d’atenció (PIA)  
   Servei de manteniment i cura de la llar
   Arranjaments a la llar i ajudes tècniques  
   Servei de teleassistència
   Projecte Radars  
   Vetllar per la salut de les persones en situació de risc social   
   Projecte de suport comunitari 
   Ajuts econòmics per a tractaments de salut 

Actuacions transversals    
  Servei social d’atenció primària de zona 

   Centre d’Urgències i Emergències Socials (CUESB)
   EAIA Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
   Comissions socials de centre 
   Comissió d’absentisme 
   Comissió post-obligatòria
   Coordinació de casos amb altres serveis supramunicipals 
   Sessions d’acollida 

Nova proposta



Gràcies per la vostra atenció


