
ANNEX
JORNADA DE TREBALL PER A LA CONFECCIÓ DEL PLA LOCAL D’INCLUSIÓ i COHESIÓ SOCIAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS ( 14/12/2010 )

QUADRE-RESUM DE SITUACIONS I PROPOSTES PER ÀMBITS ( RENDA, LABORAL, SALUT, EDUCACIÓ / FORMACIÓ, FAMÍLIA i COMUNITAT, HABITATGE)

Àmbit 
Situacions que es 

consideren d’actuació 
prioritària

Propostes tècniques 
d’actuació prioritàries 

Altres propostes tècniques 
Propostes de les entitats 

coincidents amb propostes 
tècniques no prioritàries

Altres propostes de 
les entitats

Renda

Els aturats de llarga 
durada sense 
prestacions per
desocupació.

Els usuaris en risc 
d’exclusió crònics 
depenen dels
serveis d’atenció directa 
personalitzada.

Plans de formació i 
socialització 
personalitzats.

Mesures de suport per 
l’accés a l’habitatge.

Circuits integrals i 
transversalitat.

Foment de polítiques laborals que incentivin a qui contracta.

Creació de serveis dins de la comunitat com a sortida laboral per a 
persones en risc d’exclusió, discapacitats i famílies monoparentals.

Plans públics de voluntariat remunerats per ocupar a aturats de llarga 
durada o persones sense prestació econòmica de 60-65 anys.

Projectes de suport al bon veïnatge que impliqui els veïns.

Reforçament del nivell de recursos que es destinen a col·lectius amb 
risc d’exclusió (atenció directa, ajuts a les despeses de la llar, banc de 
recursos, banc d’aliments...)

Facilitar la reubicació i la reconversió laboral de gent en situació 
d’atur a través de la formació.

Garantir una prestació a aquelles persones que no tenen prestacions 
de cap tipus.

Orientació professional i laboral a través de formació, pràctiques, 
autoocupació i autoempresa.

Borsa d’habitatge destinada a col·lectius vulnerables i repartida per 
tota la ciutat.

Facilitar habitatge gratuït a aquells col·lectius amb un alt gra de 
vulnerabilitat.
Treball de prevenció de l’exclusió social des de l’escola.

Plans de formació 
condicionats a l’acceptació
de feina, amb prestacions a 
canvi de formació i adaptats 
a les necessitats del mercat 
de treball.

Cursos formatius 
per a discapacitats i 
pels seus 
cuidadors / 
monitors.

Avalar el lloguer de 
pisos i evitar 
l’especulació

Potenciar els 
polígons industrials 
a Cerdanyola.
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Àmbit 
Situacions que es 

consideren d’actuació 
prioritària

Propostes tècniques 
d’actuació 

prioritàries 
Altres propostes tècniques 

Propostes de les entitats 
coincidents amb propostes 

tècniques no prioritàries

Altres propostes de 
les entitats

Laboral

Les persones amb un 
baix nivell de 
qualificació tenen
més inestabilitat laboral 
que les persones amb 
nivell de
qualificació mig o alt.

Els joves suporten un 
alt nivell de mobilitat i 
inestabilitat a la feina 
que els impedeix 
emancipar-se.

Els professionals molt 
especialitzats que ja no 
es demanden són 
difícils de reconvertir

Subsidiar els 
processos formatius

Plans de formació i de 
reorientació laboral

Crear la figura d’un 
tutor personalitzat 
que acompanyi 
l’usuari en
l’itinerari formatiu.

Ajuts a serveis locals per fer plans d’inserció.
Millorar la normativa laboral per a crear incentius per les empreses 
que contractin joves i
que contractin feines de llarga durada.

Recuperar la figura de 
l’aprenent per
potenciar la formació dins de 
l’empresa.

Inserció laboral de 
persones 
discapacitades en el
sector públic 
municipal.

Banc d'experiències: 
persones grans amb
experiència 
professional 
ensenyen els seus 
oficis a joves sense 
experiència.
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Àmbit 
Situacions que es consideren 

d’actuació prioritària
Propostes tècniques d’actuació 

prioritàries 
Altres propostes tècniques 

Propostes de les entitats 
coincidents amb propostes 

tècniques no prioritàries
Altres propostes de les entitats

Salut

Les persones vulnerables que 
s’havien inserit en temps
de bonança econòmica recauen 
en temps de crisi 
(drogodependència, 
alcoholisme).

Els joves tenen més 
socioaddiccions relacionades 
amb l’abús de les noves 
tecnologies que abans, i han
normalitzat el consum de 
drogues durant la nit festiva.

Col·lectiu de persones grans i/o 
amb dependència,
també els seus cuidadors que 
tenen dificultat d’afrontar
la seva situació de manca 
d’autonomia.

Promoure l’oci alternatiu tant de 
dia com de nit, posant a 
disposició
dels joves instal·lacions 
municipals i activitats.

Destinar més recursos a l’atenció 
de gent gran i/o en dependència, 
i
en particular que part d’aquests 
recursos es destinin a la creació 
de
més places de residència i 
centres de dia.

Afavorir que les famílies adoptin 
el comportament de passar més
temps amb els seus fills.

Promoure i establir grups d’ajuda 
mútua i serveis terapèutics 
públics
no saturats, efectius i eficients.

Establir un protocol que ajudi a 
detectar les persones amb risc
d’exclusió social i construir un 
catàleg de serveis que 
comprengui totes
les prestacions que l’ajuntament 
destina a grups amb risc 
d’exclusió
social.

Campanya i formació per a joves 
sobre el bon ús i el respecte a les 
noves tecnologies.

Millorar la col·laboració entre els 
centres educatius i els serveis de 
salut per optimitzar el treball 
preventiu.

Fomentar el voluntariat, tant per 
a joves com per a persones amb 
dependència.

Testimonis de joves amb 
socioaddiccions als instituts 
d’educació secundària.

Formació professional per a 
persones vulnerables adaptada a 
la situació actual del mercat de 
treball.
Projectes individualitzats de 
formació segons les capacitats 
de les persones vulnerables i les 
necessitats del mercat de treball.

Oferir cursos per adults de gestió 
de l’estrès i assertivitat.

Creació espai integral per a gent 
gran
(Centre de dia/ residència/pisos 
tutelats i
espais comunitaris).

Detectar el 100% de persones 
amb risc
d'exclusió social

Revisar i/o refer el Pla de 
Prevenció de Consum de
Drogues municipal

Accés públic a serveis bàsics de 
podologia, oftalmologia i 
correcció visual

Servei de gerontologia als 
centres de salut
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Àmbit 
Situacions que es consideren 

d’actuació prioritària
Propostes tècniques d’actuació 

prioritàries 
Altres propostes tècniques 

Propostes de les entitats 
coincidents amb propostes 

tècniques no prioritàries

Altres propostes 
de les entitats

Educació 
/
Formació

Hi ha manca de preparació 
del professorat en termes
d'inclusió social. 

També cal tenir en compte 
que a les escoles hi ha pocs 
recursos, i que no es pot 
carregar tot
en el professorat.

Actualment hi ha una situació 
de desbordament pel que fa a 
les escoles d'adults, a causa 
de la molta demanda que ha 
causat la crisi.

Hi ha una dificultat greu en la 
transició entre l'escola i el
món laboral.

Dissenyar polítiques públiques que intervinguin en la distribució de l'alumnat als 
centres escolars.

Creació d'una taula de formació professional (Taula de Transició al Món Laboral i 
Acompanyament Formatiu) que aglutini representació de IES, OTG, SS, empresa, 
escola d'adults, ajuntament, sindicats, joventut) i funcioni com a espai de 
comunicació i coordinació. Fent èmfasi en la relació IES- Escoles d'adults.

Cal millorar la coordinació Escola-Serveis Socials.

Donar veu als adolescents en el disseny de polítiques educatives.

Creació d'un projecte d'inserció laboral (seguiment i tutoria) de persones amb 
necessitats educatives especials.

Empoderament del pares i mares a través de politiques d'acompanyament i 
assessorament a AMPA’s.

Millorar els sistemes de comunicació i gestió entre els departaments de 
l'ajuntament. Calen canvis en la planificació i gestió per a fer possible que dins 
l'estructura de l'ajuntament es pugui treballar transversalment.

Major incidència del català i 
castellà en l'ensenyança. Incidir 
més en les competències 
lingüístiques, sobretot en el 
col·lectiu de nouvinguts.

Repensar els “migdies escolars” 
(acompanyament matins infants; 
menjadors i beques escolars)

Socialització del material escolar

Eliminar les barreres 
arquitectòniques a
l'ensenyança
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Àmbit 
Situacions que es consideren 

d’actuació prioritària
Propostes tècniques d’actuació 

prioritàries 
Altres propostes tècniques 

Propostes de les entitats 
coincidents amb propostes 

tècniques no prioritàries

Altres propostes de 
les entitats

Família i
comunitat

Les persones sense xarxes 
socials (immigrants, famílies
monoparentals, gent gran, 
etc) han augmentat.

Les persones joves en etapa 
adolescent són víctimes de
la violència en l’àmbit familiar 
i escolar.

Potenciar l’àmbit educatiu 
formal e informal (educació com 
a ciutadà).

Fomentar la xarxa 
d’associacionisme juvenil.

Sistema i protocol de detecció de 
necessitats i prevenció de riscos 
d’exclusió social (sistematitzar 
situacions).

Construcció d’un marc teòric 
comú per a la prevenció de les 
violència.

Mesures de conciliació de la vida 
familiar i laboral

Polítiques proactives que facilitin el 
reagrupament familiar.

Construcció d’equipaments que reforcin les 
relacions socials.

Reforç del treball educatiu a les escoles sobre 
el respecte, la igualtat.

Fomentar canals que afavoreixin la 
comunicació i la mediació contra les 
violències.

Guia actualitzada de recursos en casos de 
violència.

Potenciar la participació de 
totes les persones en tots els 
àmbits (integració).

Creació i potenciació de xarxes
d'associacionisme juvenil.

Projectes de dinamització 
comunitària

Potenciar els 
recursos que ja es 
tenen i no s'utilitzen
correctament.

Crear alternatives de 
lleure infantil i 
juvenil.

Crear un Banc de 
recursos comuns 
entre entitats.

Habitatge

Les persones amb nivell 
d’ingressos baix tenen 
dificultat
per accedir a un habitatge

Les persones amb necessitats 
especials (discapacitats,
malaltia o trastorns mentals, 
tractaments de
deshabituació) tenen 
dificultat per accedir a un 
habitatge adaptat i/o tutelat

Promoure habitatge protegit des de les Administracions Públiques

Ajuts en la rehabilitació d’edificis

Promoure habitatges tutelats per a persones amb necessitats especials

Usar el padró com a eina de detecció

Control municipal del mercat de lloguer

Residències públiques per a 
persones amb necessitats 
especials

Polítiques actives de foment 
del lloguer/seguiment de pisos 
desocupats

Relacions de 
convivència entre 
gent gran i gent jove
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