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AJUNTAMENT
DE MONTBRIÓ DEL CAMP
PLAÇA DE LA VILA, 1
977 82 6010

L’Ajuntament de Montbrió del Camp amb 

la voluntat de donar a conèixer a la 

població els Serveis Socials i el recursos 

que els poden ser d’utilitat, ha elaborat 

aquest fulletó informatiu.

Esperem que us sigui d’utilitat i 

que no dubteu a posar-vos en 

contacte amb els i les professionals 

del servei davant qualsevol necessitat que 

tingueu. Us faran la pertinent valoració per 

intentar donar la millor resposta a les 

vostres necessitats. 

ALTRES SERVEISQUÈ SÓN?

OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX CAMP 
(977327155  o borsalloguer@baixcamp.cat)

Borsa de mediació per al lloguer social: El programa té com a objectiu posar en lloguer 
habitatge desocupat a un preu assequible mitjançant un servei de mediació entre les perso-
nes propietàries d’habitatges i les demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la forma-
lització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties. Poden utilitzar el servei tant les 
persones propietàries d’habitatges com les que busquen un pis de lloguer. 

Registre d'habitatge de protecció o�cial (HPO)

Tramitació de cèdules de segona ocupació

Tramitació de prestacions econòmiques per al lloguer

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 
977 32 71 55 (ext.218) / 674 321 663 (també per Whatsapp) o joventut@baixcamp.cat

Es desenvolupen diversos programes i projectes per a joves com el programa joves amb 
talent per fomentar el retorn de les persones joves al medi rural, recepció de proposta 
d’activitats des dels centres escolars, orientació acadèmica, suport a entitats juvenils i 
cursos de lleure.

Són el conjunt d'intervencions públiques que tenen com a 
objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i 
ciutadanes, mantenint la seva autonomia personal i promovent 
el desenvolupament de les capacitats personals.

QUINS TIPUS HI HA?

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Són la porta d'entrada al Sistema públic de serveis socials i són 
accessibles a tota la població. 

Professionals: 
Persones diplomades en treball social i en educació social. 

Funcions:
- Informar, orientar, diagnosticar i valorar.
- Prescriuen prestacions, detectar situacions de risc per actuar 
de forma preventiva.
- Realitzar projectes comunitaris per a la integració social de 
persones i col·lectius en risc.

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
Donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una 
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. 

Funcions:
- Proporcionen suport tècnic i presten col·laboració als serveis 
socials bàsics en les matèries de la seva competència. 

Com s’hi accedeix:
- Des de la derivació dels Serveis Socials Bàsics.

CONSELL COMARCAL
DEL BAIX CAMP
C/ DOCTOR FERRAN, 8 (REUS)
977 327 155



CATÀLEG DE SERVEIS COMARCALS QUÈ ÉS...?

Serveis de Transport Adaptat
Transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones amb 
discapacitat per facilitar-los l'accés als serveis socials d'atenció especialit-
zada.

*Accés prèvia valoració professional

Servei d’Intervenció Socioeducativa:
Són serveis diürns que tenen una tasca preventiva, fora de l'horari 
escolar. Són serveis adreçats a infants i adolescents que mostren di�cul-
tats formatives o que estan en risc d'exclusió social per la condició de les 
seves famílies.
Des del servei s’ofereix suport a l’infant i a la família, s’estimula el bon 
desenvolupament de la personalitat i es donen eines de socialització i 
adquisició d'hàbits. 

               La dependència: 
És quan a una persona li cal atenció d’una altra persona per realitzar les activitats 
bàsiques de la vida diària o d’altres ajudes per mantenir la seva autonomia personal. 
Pot sorgir per di�cultats derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la 
falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. 

Segons la necessitat d'ajuda que té una persona s'estableixen tres graus de dependència: 
Grau I: dependència moderada, Grau II: dependència severa i Grau III: gran dependència.

Tenir reconegut un grau et dona accés a prestacions econòmiques i a serveis socials reconeguts per la Llei 
de la dependència com:

Centres de dia: Servei d'acolliment residencial diürn adreçat a persones de 65 anys i més. És una alternati-
va a l'internament residencial.

Serveis de centres residencials: Serveis d'acolliment residencial adreçat a persones de 65 anys i més. La 
persona usuària pot escollir tres centres i rep un avís de seguida que algun d'aquests centres disposa d'una 
plaça lliure.

Persones cuidadores no professionals: S'anomena cuidador o cuidadora informal o no professional a 
aquell familiar que atén de forma continuada una persona en situació de dependència. Serà necessari que 
la persona cuidadora no professional sigui un familiar �ns a tercer grau de parentiu i convisqui amb la 
persona en situació de dependència. 

Per accedir a aquests serveis i prestacions, d’entre d’altres cal realitzar un PIA (Programa Individual d'Aten-
ció), que realitzen els serveis socials del municipi en funció del grau de dependència.

                                 La discapacitat: 
Són les restriccions o absències de capacitat per desenvolupar  tasques quotidia-
nes. Quan té caràcter persistent, ens trobem davant de persones susceptibles de 
valoració de  discapacitat. 
Pot ser una discapacitat física, sensorial, de la comunicació i la parla, intel·lectual i 
derivada de trastorn mental. 

La valoració de la discapacitat s'expressa en percentatge segons la importància de la de�ciència i el grau 
de discapacitat.
DISCAPACITAT = tenir reconegut un 33% o pensió invalidesa total, absolut i gran invalidesa (INSS) 

Servei d'Informació i Atenció a la Dona: 
Ofereix informació, orientació i assessorament a les dones.  

Funcions:
- Suport psicològic, jurídic i atenció social. 
- Orientació i informació laboral
- Detecció i atenció a les violències contra les Dones.
- Dinamització del teixit associatiu de les dones. 

Serveis:
- Serveis psicològic i jurídic.
- 900 900 120 >Telèfon gratuït i con�dencial contra la violència masclista. 
Assistència les 24h del dia i els 365 dies de l’any. Aquest servei disposa de 
professionals, advocades i psicòlogues, que poden contactar amb els 
serveis d'emergència, si és necessari. 

Serveis d’Atenció Domiciliària
Conjunt de tasques que es realitzen en la llar de persones o famílies que es 
troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia 
temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida 
quotidiana. 
S’ofereix atenció a les necessitats en la llar (neteja de la llar, fer llit, fer 
menjar, rentar roba…) i/o tasques de cura personal (higiene, vestir-se i 
desvestir-se, seguiment de la presa de medicació…).

Serveis de Teleassistència
És un servei d'atenció telefònica ininterrompuda les 24h del dia. 
Davant de qualsevol situació d'emergència la persona usuària només ha 
de prémer un botó per entrar en contacte verbal amb una central de 
control. A través d'aquesta central la persona serà atesa mitjançant un 
sistema de comunicació i informació especí�c.

Programa d’Ajuts Puntuals d’Urgència Social
Aquestes prestacions tenen la �nalitat d'atendre situacions d'urgència 
puntual, urgent i bàsiques de subsistència en què es troben les persones 
sense recursos econòmics su�cients per a fer-hi front i que no estan en 
condicions d'aconseguir aquests recursos o rebre'ls d'altres fonts. 

Pla de Ciutadania i Immigració: 
Des del Pla de Ciutadania i Immigració es treballa per aconseguir una 
bona integració de la població que arriba a la comarca amb la que ja fa 
més temps que hi viu. Per tant, van dirigits a tota la població en general, 
tot i que algunes de les activitats van adreçades especí�cament a pobla-
ció estrangera, per la seva situació personal i/o jurídica.
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