2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.1 Equip bàsic de Serveis Socials
Tipologia del servei i objectius
Presta servei a tots els municipis de la comarca excepte Vilafranca del Penedès. Per
tal d’atendre aquesta població (70.203 habitants, segons dades Idescat de desembre
de 2021), el CCAP compta amb un total de 22 professionals (14 treballadors/ores
socials i 8 educadors/ores socials) que donen cobertura als serveis socials bàsics.
Funcions:
 Avaluar les situacions de necessitat i vulnerabilitat.
 Oferir informació i assessorament amb relació als drets i els recursos socials.
 Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones en situació de
dependència.
 Gestionar i oferir serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport domiciliari.
 Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
 Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
 Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
 Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció comunitària.
 Seguiment del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès com a
membres actius i de ple dret.

Dades 2021
Usuaris atesos: 9.327 (5.234 dones i 4.093 homes)
Actuacions realitzades: 47.639
PIRMI / Renda Garantida de Ciutadania: 563 expedients i 2.091 beneficiaris

Pressupost 2021
2.38.578,50 € (66% contracte programa de la Generalitat de Catalunya i 34%
ajuntaments)
122.321,56 € - Diputació de Barcelona – Programa complementari per a la cohesió
social

Aspectes a destacar 2021




Programa complementari de la Diputació de Barcelona per contribuir a la cohesió
social, la prestació adequada dels serveis socials i el suport als governs locals en
la lluita contra l’exclusió social.
S’ha organitzat una reunió amb regidors/ores de tota la comarca per presentar i
abordar l’estat dels serveis socials.
A través de programes de caire transversal i amb personal propi del servei
s’estan impulsant diferents serveis per millorar les intervencions dels serveis
socials bàsics i aportar una mirada més ecològica de la intervenció.
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