
 

 
 
 

 
Relació d’algunes de les proposes més destacades del PLIS 2018-2022 

Àmbit: Protecció social i sanitària 
 
Acció  Descripció Actors que intervenen 

Servei de transport adaptat Servei de transport adaptat fix per a 
persones grans amb manca d’autonomia i 
que requereixen suport en el trasllat als 
centres de dia i servei de transport adaptat 
esporàdic per a persones grans amb manca 
d’autonomia. 

Ajuntament (Acció 
Social) i Consell 
Comarcal del Baix 
Llobregat 

Arranjaments per a gent 
gran i persones amb 
discapacitat 

Programa d’arranjaments per adaptar el 
domicili a les persones grans, amb 
discapacitat o amb manca d’autonomia 

Diputació de Barcelona 
i Ajuntament (Acció 
Social) 

Taula de Salut Mental Espai comú que treballa per millorar 
l’abordatge dels casos i coordinar l’actuació 
entre els diferents serveis, portar a terme 
campanyes de sensibilització de la població 
entorn a les malalties mentals per evitar 
l’estigma de les persones afectades. 

Ajuntament (Acció 
Social i Salut Pública) i 
entitats 

Punt Solidari / Botiga 
solidària 

Servei de distribució gratuïta d'aliments.  La 
seva funció és prestar ajudes en espècie 
d’aliments bàsics i productes d’higiene 
personal i de la llar, a través de les entitats 
locals del tercer sector de la ciutat. També 
vol impulsar un model de botiga solidària per 
afavorir una major autonomia de les 
persones. 

Ajuntament (Acció 
Social), Càritas, Creu 
Roja el Prat i Taula 
d'Entitats Socials 

 
Àmbit: Formació, cultura, educació i esport 
 
Acció  Descripció Actors que intervenen 

Projecte Educació, Cultura i 
Comunitat (ECC)  

Projecte de ciutat que es desenvolupa amb 
la comunitat educativa i cultural del municipi 
per generar noves oportunitats educatives i 
que facilita i promou l'accés a projectes 
culturals i artístics. 

Ajuntament (Educació i 
Cultura), centres 
educatius i entitats 

Ajuts per a les activitats 
extraescolars i d'estiu, 
estudis postobligatoris i 
tarifació social de les bressol 

Ajudes per a activitats socioeducatives, 
extraescolars, esportives, curriculars i 
d’estiu per a infants i adolescents; ajuts per 
a estudis postobligatoris (Universitat i Graus 
Superiors de FP) i quotes de les escoles 
bressol en funció de la renda familiar. 

Ajuntament (Àrea 
d'Igualtat i Drets 
Socials i Àrea d'Esports 
i Salut) 

Projecte Lecxit 

Incrementar l'èxit educatiu dels infants a 
través d'un treball de millora de la 
comprensió lectora que involucra escoles, 
famílies i persones voluntàries. 

Ajuntament (Educació i 
Ciutadania), centres 
educatius, famílies i 
persones voluntàries 

 
 



 

 
 
 
Àmbit: Ocupació 
 
Formació per a l’ocupació Portar a terme programes de formació per a 

l'ocupació, l'adquisició, la millora i 
l'actualització de les competències i 
qualificacions professionals de la població 
activa (principalment la que està en situació 
d'atur o precarietat laboral), per obtenir el 
certificat de professionalitat o d'especialitat 
formativa, segons les diferents 
convocatòries anuals del SOC. 

Ajuntament (Promoció 
Econòmica) i Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

Orientació laboral i suport a 
la recerca de feina 

Integra diversos serveis (club de feina, 
borsa de treball, servei local d'orientació), 
tallers i programes d'orientació laboral que 
tenen com a objectiu la millora de 
l'ocupabilitat i la inserció laboral de les 
persones. 

Ajuntament (Promoció 
Econòmica), Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) i 
Diputació de Barcelona 

Programes de formació i 
treball per a joves / Garantia 
juvenil 

Implementar programes duals de formació i 
treball, específics per a joves, per millorar 
les capacitats professionals i l’ocupació 
juvenil. 

Ajuntament (Promoció 
Econòmica, Acció 
Social i Joventut), 
Associació SAÓ-Prat i 
Fundesplai 

Contractació municipal de 
persones aturades del 
municipi (Plans d'Ocupació) 

Contractació de persones a l’atur del 
municipi (segons els diferents col·lectius 
amb més dificultats: joves que cerquen la 
primera ocupació, persones aturades de 
llarga durada, majors de 45 anys, dones, 
etc.) per dur a terme activitats d'interès 
social i comunitari. 

Ajuntament (Promoció 
Econòmica), Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya (SOC), 
Diputació de Barcelona 
i Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 

 
Àmbit: Habitatge  
 
Promoure el lloguer social Promoure habitatge públic en règim de 

lloguer social per a diferents col·lectius amb 
necessitats socials específiques. 

Ajuntament (Prat 
Espais i Acció Social), 
COV, Hàbitat 3 i PAH 

Ajuts al lloguer Impulsar una nova línia d'ajuts per accedir a 
l'habitatge i garantir-ne el manteniment. 

Ajuntament (Prat 
Espais) 

Ajuts econòmics d'urgència 
social per evitar la pèrdua 
de l'habitatge 

Ajuts econòmics per evitar la pèrdua de 
l’habitatge, a banda dels ja existents com els 
ajuts de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 
els suports econòmics puntuals d’entitats 
socials 

Ajuntament (Acció 
Social) i Prat Espais 
SLU i Agència de 
l'Habitatge de 
Catalunya 

Pla d’acció per a la 
prevenció i la lluita contra la 
pobresa energètica i Punt 
d'informació sobre facturació 
i contractació d'electricitat 

Conèixer les famílies que estan en situació 
de pobresa energètica i establir les mesures 
que els permetin gaudir de l'energia 
necessària per cobrir les necessitats 
elementals i bàsiques. També es vol donar 
informació i assessorament sobre els 
contractes de subministrament energètic i 
les facturacions de les companyies. 

Ajuntament (Acció 
Social), Aliança contra 
la pobresa energètica 
del Prat i Oficina local 
de transició energètica 
Prat (OLTE) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Àmbit: Relacions comunitàries i convivència 
 
Punt del Voluntariat Impulsar el Punt del Voluntariat des d'on 

s’atén les persones que volen ser 
voluntàries i se les deriva a les entitats del 
Prat que necessiten voluntaris/voluntàries. 
També es vol promoure i acompanyar la 
posada en marxa de nous projectes de 
voluntariat per donar resposta a les 
necessitats de la ciutat i a les demandes de 
la ciutadania (Voluntariat al Consorci del 
Delta de Llobregat, projecte ANTENES, 
Punt Solidari, Projecte Lecxit, etc.). En 
l’actualitat, hi ha 600 persones inscrites com 
a voluntàries a la ciutat. 

Ajuntament 
(Ciutadania) 

Serveis de bon veïnatge i 
convivència 

Servei per atendre les necessitats de les 
comunitats de veïns i veïnes, promovent i 
fomentant una millor convivència entre elles 
i atenent de manera directa les seves 
necessitats i col·lectivament quan es 
presentin  situacions que requereixin un 
treball més comunitari .  

Ajuntament 
(Ciutadania) 

Club Esport Jove Treballar la inclusió social dels joves i 
adolescents a través de l’esport i facilitar-los 
l’accés als centres esportius Estruch i 
Sagnier a un preu reduït. 

Ajuntament (Esports, 
Educació i Joventut). 

 
 
 
 
 
 
 
 


