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1. Lectura i validació de l’acta anterior 26.06.2018
2. Informe de presidència

-Beques
-Conveni Punt d’informació i assessorament  Renda Garantida

3. Monogràfic Presentació Taula de Maltractament de la Gent Gran 
4. Monogràfic Servei de Polítiques Socials d’Habitatge( PSH)
5. Precs i preguntes
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2- Informe de Presidència:
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2.1 Beques Menjador – 13.09.2018

CURS 2016-2017

( 15/09/2016)

CURS 2017-2018

( 26/09/2017)

INCREMENT (%) DE 

CURS 16-17

A  CURS17-18

CURS 2018-2019

( 13/09/2018)

INCREMENT (%) DE CURS 

17-18

A  CURS 18-19

SOL.LICITUDS 4.132 4.646 12,44 4.964 6,84

AJUTS AL 50% 2.524 3284 30,11 3650 11,14

AJUTS AL 100% 156 121 -22,44 178 47,11

DENEGADES 801 751 -6,24 814 8,39

IRREGULARITATS 651 490 -24,73 322 -34,29

TRASLLATS - -4 - - -

Curs 2018-2019(13.09.2018) SOL·LICITUDS APROVADES 

Infantil( p3-p5) 1537 1148
Primaria( 1-6) 3070 2420
Secundaria ( 1-4 eso) nomès concertades 147 109
Especials 210 151

4964 3828 1136
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3.Presentació Taula de Maltractament de la Gent Gran  
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Monogràfic Presentació Taula de Maltractament de la Gent Gran
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� El Pla d’Acció Ciutat Amiga de les 
Persones Grans , programa mundial impulsat
per la OMS , engloba el concepte d’envelliment
actiu i promou l’anàlisi de la vida de les 
personses grans

� Terrassa forma part de la Xarxa Mundial de 
les Ciutats Amigues.

� Va incloure una diagnosi (2014) i un Pla
Actuació (2015-2018). A Terrassa s’han
desenvolupat 55 accions

�El 2018 s’avaluen les accions realitzdes
(resultat i procés) i l’impacte , a través de 
consultes a la ciutadania, grups de discussió
i entrevistes . 

Avaluació del PLA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS  
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Del Pla Ciutat Amiga de les Persones Grans al PLA E STRATÈGIC DE 
LA GENT GRAN (2018-2023). 

�Actualitzem el diagnòstic de la situació de les persones grans (201 8) amb 
consultes amb gent gran , tècnics ajuntament i serveis externs de l’ajuntament que 
acompanyen a la gent gran (creu roja, mútua, CST...) i traslladem les accions 
estratègiques en tres eixos.

�En relació als àmbits Entorns propicins i favorables i Salut i Benestar, es promou
la constitució de la Taula contra els maltractaments de la Gent Gran
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Contextualització de la realitat...

�L’OMS i els serveis de salut pública de la majoria dels països
desenvolupats, ho han declarat com un problema social i de salut de primer 
ordre, que afecta a moltes persones arreu del món.

�L´OMS estima  que 1 de cada 10 persones grans ha patit en el darrer mes, 
algun tipus de maltractament: econòmic, físic, psicològic o emocional, sexual, 
negligència, abandó i/o  altres vulneracions de drets. Només 1 de cada 24 
casos es denúncia (Declaració OMS juny 2018)

�Es produeixen en diferents entorns o àmbits, des l’àmbit domiciliari, el 
públic o l’institucional .
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Definicions de Maltractament

Declaració d’Almeria

“Qualsevol acte o omissió que generi un dany, intencionat o no; que es 
produeixi en el medi familiar, comunitari o institucional; que vulneri o faci
perillar la integritat física o psíquica, el principi d’autonomia o la resta dels
drets fonamentals de l’individu, i que es pugui constatar de manera 
objectiva o percebre de manera subjectiva independentment de la 
intencionalitat o no de l’entorn en què es produeixi” 1era Conferencia Nacional 
de consenso sobre el anciano maltratado. (Almeria, 4 de maig de 1995) 

Declaració de Toronto: 

“ Acció única o repetida, o la manca d’una resposta adequada, que es 
produeix en qualsevol relació en què hi hagi una expectativa de confiança i 
que provoca danys o angoixa a una persona gran.” OMS Universidad de Toronto 
y de Ryerson, INPEA1. Declaració de Toronto 2002,  per la prevenció global del maltractament a 
les persones grans.
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Dificultats per detectar i intervenir...

És considerada una de les formes més ocultes i desconegudes de violència
així com poc estudiada.

• El silenci de les víctimes ; sentiments de vergonya,  por a represàlies,  
aïllament social, vulnerabilitat, dependència, discapacitat, o per causa d’un
deteriorament cognitiu,..

• Silenci de l ´entorn per manca de sensiblitat, de consciencia social, 
discriminació per gènere.

• Edatisme: discriminació per raó d´edat, prejudicis i estereotips associats a 
l’envelliment.

• Escasa sensibilitat legislativa
• Formació insuficient dels professionals i necessitat de millora de la 

coordinació per part dels serveis implicats.
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Descripció de la TMGG

� La taula tècnica està impulsada i co-liderada per Serveis Socials i Servei de 
Promoció de la Gent Gran, amb suport de la Diputació de Barcelona i 
l´Associació EIMA.

� És una problemàtica que requereix d’una aproximació i abordatge
multidisciplinar , així com el compromís de les institucions, de les entitats
socials i de tota la societat. 

� Constituïda a l’Abril del 2018, amb l’adhesió de 29 serveis i recursos de la 
ciutat que atenen a la gent gran: de l’àmbit social, sanitari, de seguretat, de 
la justícia, de gent gran.

� Objectiu: Elaborar una GUIA LOCAL PER FER FRONT ALS  
MALTRACTAMENTS DE LA GENT GRAN . L’objectiu d’aquest document és 
aprofundir en el coneixement dels maltractament per tal de dissenyar 
accions tant de prevencio ́ i sensibilitzacio ́ com per la deteccio ́ i intervenció.
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Acte Institucional de Constitució de la TMGG, 12 abr il 2018. DIARI DE TERRASSA 
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Serveis, recursos i entitats que composen la TMGG
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Serveis, recursos i entitats que composen la TMGG
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Metodologia 
de la TMGG
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On es trobem ara i que tenim pendent : 

� 1 darrera sessió de treball amb les professionals de la TMGG

� Redacció de la Guia, retorn i consensos per part de tots els serveis 
implicats. 

�Presentació oficial i institucional la Guia local per front als maltractaments 
de la Gent Gran (gener 2019). 

�Accions de difusió, sensibilització, i formació als agents implicats i població
en general.

�Continuar treballant a la ciutat per la prevenció, detecció i intervenció dels 
maltractaments a la gent gran: 

� Registre de la prevalença de maltractaments a la ciutat. 
� Coordinació entre serveis per l’abordatge del maltractament. 
� Avaluació continua i propostes de millora de la TMGG   

4/2018
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MOLTES GRÀCIES
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4. Monogràfic Servei de Polítiques Socials d’Habitatge( PSH)
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OFIMEH

OFICINA D’INTERMEDIACIÓ
HIPOTECÀRIA I D’ENDEUTAMENT PER 

LLOGUER
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Persones amb risc de pèrdua de  l'habitatge habitual: 
• Procediment judicial
• Problemes per poder pagar el lloguer 
• Pèrdua de l'habitatge per una   execució hipotecària 

del propietari/ària de l’immoble

Mitjançant un procés d’intermediació , voluntari, 
confidencial i no judicial, es facilita la comunicació
entre les parts implicades en el procés per buscar 
possibles solucions als conflictes.

A qui s’adreça?

Com ho fem?

4/2018
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Procediment d’entrada d’expedients a l’oficina 
OFIMEH-LL

ENTRADES
PRIMER 

CONTACTE INTRODUCCIÓ BBDD ENTREVISTA

- Trucada telefònica

- Ofideute /Sidh

- Via electrònica

- Serveis Socials

-OLH(d’ofici i/o    
privats)

- Atenció
telefònica

- Realitzar 
preguntes per 
determinar 
requisits.

- Petició de la 
documentació
a l’usuari/a 
afectat/da

- Establir dia i 
hora de visita

Entrada de l’expedient al 
sistema de gestió del deute  
de lloguer

Advocat Ofideute
o

Advocat SIDH
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Recollida d’informació i de la 
documentació necessària

Primera entrevista, 
anàlisi de l’expedient:
Proposta d’una solució
pactada amb l’usuari/a

Intermediació:
• Entitats financeres
• Advocat/da
• Serveis Socials

Proposta de 
solució pactada 
amb les parts

Comunicació a 
l’afectat/da de la 
solució pactada

Tancament de l’expedient

Introducció
dades  BBDD

Procediment de gestió de la intermediació
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Sense 
pèrdua de 
l’habitatge

ARXIU Derivació expedient a 
Serveis socials

Proposta de 
tancament 
d’expedient

Amb pèrdua 
d’habitatge

OFIMEH-LL
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Dades estadístiques

47%

53%

Nombre de desnonaments

Primer semestre del 2018

2017

64%

36%

Nombre d'expedients oberts

2017

2016
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OFICINA D’INTERMEDIACIÓ EN 
OCUPACIONS
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OCUPACIÓ

Identificar i analitzar les 
unitats familiars

Informar, orientar i assessorar per
ajudar a trobar una alternativa 
habitacional dins la legalitat.

Protocols d’intervenció i acords amb les 
propietats per treballar les regularitzacions
d’ocupacions “de bona fe”.

Intermediar entre ocupants i 
propietaris que siguin entitats
financeres o grans tenidors
d’habitatges

Avaluar cada unitat
familiar per a certificar 
la seva vulnerabilitat i el 
compliment dels
requisits aprovats al Ple
municipal.

Els nostres objectius

Treballar vetllant per la bona 
convivència i minimitzar 
l’impacte de les nostres 
accions dins de la comunitat 
veïnal sempre coordinats 
amb l’equip de comunitats 
veïnals.
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ENTRADES
REGISTRE
APLICATIU ANÀLISIS

FORMA DE 
TREBALL

- Telèfon
- OAC
- Seu Electrònica
- Correu ofimeh @
- Treballador/a 
social
- Agència Catalana 
de l’habitatge 
- EEFF (Entitats 
Bancàries)
- Advocats  (d’ofici 
i/o privats
- Moviments socials

Programa 
inicia 

expedient

-Vulnerables
-Delinqüencials
-Conegudes per Ajuntament
-Existència menors
-Violència de gènere
-Capacitats diverses
-Ingressos
-FSV (Històric residencial)

1.-Individuals
2.-Col·lectives 
3.-Llistats : -
AHC/EEFF 

- Convenis

Com ho fem? DESNONAMENTS � Abans que tots els altres

INTERMEDIACIÓ
•En qualsevol expedient sempre apliquem els requisits
acordats al ple de l’Ajuntament 15/Oct/15

•Llei 24/2015 per indicador vulnerabilitat (RER)
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ACCIONS

•Coordinació referents socials

•Coordinació jutjats : processos de 
desnonament

•Coordinació amb referents d’EEFF

•Coordinació amb altres equips de 
l’Ajuntament.

•Les regularitzacions / reubicacions
depenen dels convenis signats per EEFF

IMPLICACIONS

Treballar amb altres serveis 
(sobretot en casos d’impacte de 
territori)

Ocupacions col·lectives

Delinqüencials

Menors desemparament

Reunions internes
•SS Districte
•Policia Municipal
•Cap equip SS
•Referent equip SSCV districte
•EAIA
•Habitatge Terrrassa

Reunions externes
Moviments socials : 

• PAH
• COLECTIVO SIN VIVIENDA

EEFF per valorar ocupacions

Treballar per aturar el llançament i intentar aconseguir una alternativa habitacional. 

4/2018



CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

ÀREA 3 Àrea de drets socials i serveis a les persones                   
Serveis socials

RESOLUCIÓ

• MESA 
• CONVENI AGÈNCIA CATALANA DE 

L’HABITATGE I EEFF

• MERCAT LLIURE

• DESNONAMENT

• HABITATGES TEMPORALS

4/2018



CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

ÀREA 3 Àrea de drets socials i serveis a les persones                   
Serveis socials

MESA D’EMERGÈNCIA
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� Persones que tenen data de desnonament 
amb procediment judicial. 

� Infrahabitatge acompanyat d’un informe 
tècnic.

� Persones amb problemes de salut 
sobrevinguts que aportin informe 

mèdic.

� Dones que han patit violència de gènere.

� Persones que han esgotat totes les vies 
d’accés a l’habitatge.

MESA 
D’EMERGÈNCIA

A qui s’adreça?
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Mesa d’Emergència

Coordinació amb Serveis Socials per valoració

Proposta a la Comissió Tècnica Prèvia a la Mesa

Passa a MesaNo compleix els requisits
(no passa a Mesa)

• Buscar altres alternatives
• Fer certificats i intentar 

ajornar el llançament. 

2on dilluns de 
cada mes
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Previsió costos d’entrada a l’habitatge de lloguer social

Presentació a la Mesa

Signatura contracte LLoguer social

Tancament 
expedient

3er dimecres 
de cada mes

- Seguiment altes

4/2018
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Any 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018
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total

Dades estadístiques
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Polítiques Socials d’Habitatge

OFIMAPE

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA 
POBRESA ENERGÈTICA I PROMOCIÓ

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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Abordar aquells casos 
en que hi ha risc de tall 

per impagament

Conscienciar a la 
ciutadania de la 

importància de mantenir 
un model energètic 

eficient.

Assessorament tarifari 
de les opcions del 

mercat

Els nostres objectius
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Prevenció OFIMAPE
Assistència als

afectats

Les nostres vies d’acció

Informació Avaluació Assessorament

Formació Divulgació Sensibilització

Informadores
Assessorament
Aplicació de mesures
Seguiment

Tallers i xerrades
(Cicle “paga menys i 

viu millor)

Visites a les llars i formació “in situ”
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� Increment Realització de tallers  d’estalvi energètic dirigits a la població en 
general.

� Realització de tallers  d’estalvi energètic dirigits a gent gran amb la 
fundació Naturgy.

� Realització de tallers  d’estalvi energètic d’obligada assistència a totes les 
persones usuàries d’OFIMAPE.

� Pla d’ocupació de punts d’informació actius dirigits a gent gran i dones. 
(Mercats, Centres Cívics i Casals de Gent Gran).

� Acords amb distribuïdores de reducció del consum estimat en les 
connexions il·legals.

� Establiment de protocol de derivacions des de  Serveis Socials de les 
persones que sol·liciten ajuts per subministraments per avaluar la idoneïtat 
dels mateixos.

NOVETATS DEL SERVEI ANY 2018
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SERVEI DE SUPORT A LES COMUNITATS 
VEÏNALS
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Els nostres objectius

� Vetllar per la bona convivència dins les comunitats 
veïnals.

� Intervenir en aquelles comunitats que sol·liciten ajuda 
en la resolució de conflictes.

� Ser figures de referència pel veïnat i facilitar la 
coordinació amb els altres agents desplegats al territori.

� Intervenció i participació en el projecte intercultural de 
ciutat al voltant del Ramadà.
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Com ho fem?

ProblemaProblema SoluciSolucióóIntervenciIntervencióó ResoluciResolucióó

• Elaboració de plans de treball que englobi el volum d’incidències de les comunitats 
multi problemàtiques, la seva priorització i temporalitat.

• Derivació d’incidències als serveis corresponents
• Realització de Taules de Presidents, Grups de suport i Càpsules formatives
• Afavorir espais de diàleg i acords entre el veïnat
• Acompanyament, informació i assessorament al veïnat.
• Donar recursos per a què la comunitat s’autogestioni.

Marc normatiu de la Llei
5/2015, de modificació del llibre
cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets
reals (Llei de Propietat
Horitzontal).
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4-Temes a proposta de les entitats( no hi ha temes)

5- Precs i Preguntes
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GRÀCIES A TOTHOM PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 
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