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GRACIA GARCÍA MATUTE  

Presidenta del Consell de Districte 2 
Regidora d’Organització i Recursos Humans, 

Serveis Jurídics, Tecnologia i Qualitat, Contractació
i Patrimoni, Sistemes d’Informació i Atenció

Ciutadana, Serveis Funeraris i Cementiri, Serveis 
Socials, Polítiques de Gènere, i LGTBIQ

gracia.garcia@terrassa.cat

Les Audiències 
Públiques són un espai 

on els regidors i 
regidores de l’equip de 

govern de la ciutat 
compareixem davant la 
ciutadania per explicar-
vos allò que fem i per 

escoltar-vos

30 D’OCTUBRE DE 2018

•

Atenció Ciutadana

•
•
•

Centre Cívic 
Montserrat Roig 

Estructura *

* En base a l’art.18.8 del Reglament de Participació Ciutadana

Exposició institucional dels temes a tractar – Màxim 30’•
Intervenció ciutadana i entitats – Màxim 40’•
Diàleg obert – Màxim 30’•
Conclusions – Màxim 20’•

Serveis Socials 
Polítiques de Gènere
LGTBIQ

• Organització i Recursos Humans
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Pla de Mandat 2015-2019 

Valors socials: Valors socials: orientats al benestar de les persones i les famílies, entès en un 
sentit ampli (material, social, emocional i personal), i a la seva qualitat de vida. 

En aquest sentit, es consideren valors socials: la inclusió , la cohesió , la solidaritat , 
l’equitat , l’apoderament , la corresponsabilitat , la cocreació , l’emprenedoria , la 
proactivitat , l’empatia , la resiliència , el respecte i la sostenibilitat .

Crisi econòmicaCrisi econòmica Resposta de Resposta de 
ll’’AdministraciAdministracióó
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SERVEIS SOCIALS  

INFANTS I LES SEVES FAMINFANTS I LES SEVES FAMÍÍLIES COM A EIXOS CENTRALSLIES COM A EIXOS CENTRALS

OBJECTIUS:OBJECTIUS:

••Aconseguir la igualtat dAconseguir la igualtat d’’oportunitatsoportunitats
••Disminuir la vulnerabilitat de les famDisminuir la vulnerabilitat de les famíílieslies
••Incrementar les capacitats de les famIncrementar les capacitats de les famíílies per protegir els seus fills i lies per protegir els seus fills i 
fillesfilles
••Incrementar els recursos per atendre les necessitats bIncrementar els recursos per atendre les necessitats bààsiques i, molt siques i, molt 
especialment, lespecialment, l’’alimentacialimentacióó



promoció
econòmica

Serveis Socials 

Beques Menjador 

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Casals en 
períodes vacacionals 

Beques Escola 
Bressol

Dinars a l’Insti 

Projecte Despertador

Compartim Taula

InfInf àància i Famncia i Fam íílialia

Espais Familiars
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Serveis Socials

Protocol local d'intervenció en xarxa en situacions 

de risc i/o maltractaments a la infància i l'adolescència
Projecte Targetes Moneder 

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????
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Serveis Socials

Serveis d’Atenció Domiciliària 

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Servei d’Ajut a Domicili

Servei de Teleassistència

Servei d’Àpats a Domicili

Tramitació Tarifa Social de 
l’Aigua

Formació de professionals per 
millorar l’eficiència energètica 

dels domicilis

Rehabilitació d’habitatges

AtenciAtenci óó a les persones i fama les persones i fam íílies en lies en 
situacisituaci óó de dependde depend èènciancia

Pla Individualitzat d’Atenció

“Respir”
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Polítiques de G ènere 

Facilitar Facilitar informaciinformaci óó a totes les dones sobre a totes les dones sobre elsels
seusseus dretsdrets en en elsels ààmbitsmbits social, social, jurjur íídicdic i laboral, i i laboral, i 

prestar prestar atenciatenci óó psicològicapsicològica a a aquellesaquelles que es que es trobentroben
en en situacisituaci óó de de violviol èènciancia masclistamasclista , a trav, a trav éés del s del 

ServeiServei dd’’ InformaciInformaci óó i i AtenciAtenci óó a les Dones (SIAD)a les Dones (SIAD)

MissiMissi óó

Organitzar campanyesOrganitzar campanyes i altres activitats de i altres activitats de 
divulgacidivulgaci óó, formaci, formaci óó i recerca per i recerca per fomentar la fomentar la 

igualtat entre dones i homesigualtat entre dones i homes en tots els en tots els ààmbits, mbits, 
de prevencide prevenci óó de les violde les viol èències masclistes i suport ncies masclistes i suport 
ttèècnic i econòmic a les entitats i grups de dones.cnic i econòmic a les entitats i grups de dones.

Oferir formaciOferir formaci óó i assessoramenti assessorament al personal 
tècnic de les regidories i al teixit associatiu i 

empresarial de la ciutat per incorporar la perspect iva 
de gènere en tots els plans, projectes i accions qu e 

es duguin a terme.
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

El SIAD (Serveis dEl SIAD (Serveis d ’’ InformaciInformaci óó i atencii atenci óó a les dones)a les dones)

•SERVEI D’ACOLLIDA

•SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

•SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

•SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL

•SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

El SIAD (Serveis dEl SIAD (Serveis d ’’ InformaciInformaci óó i Atencii Atenci óó a les Dones)a les Dones)

SERVEI PER A ADOLESCENTS I MENORSSERVEI PER A ADOLESCENTS I MENORS
Ofereix suport a les dones menors d’edat que es troben en situació

de violència masclista i a fills i filles de dones que es troben en 

aquesta situació. 

Servei conduït per una psicòloga especialista que començarà a 

funcionar el gener de 2019.
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Compromisos del Pla de MandatCompromisos del Pla de Mandat

Enfortir les eines i recursos perquè a 
Terrassa s'erradiqui la violència contra les 
dones i impulsar accions per aconseguir 
recursos especialitzats d'atenció a filles i fills, 
que també són víctimes directes.

Desenvolupar el Reglament Municipal per a la 
Igualtat de G ènere de l’Ajuntament de Terrassa.
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Contra la violContra la viol èència masclistancia masclista
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

PrevenciPrevenci óó de lde l ’’assetjament sexual a les Festes Majorsassetjament sexual a les Festes Majors
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Polítiques de G ènere
QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

El Protocol de Dol en casos de El Protocol de Dol en casos de feminicidifeminicidi a Terrassaa Terrassa
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Polítiques de G ènere QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Millora de la seguretat 
als desplaçaments nocturns 

Convocatòries d’ajudes i 
subvencions

Contractes públics

Reglament Municipal per a la Igualtat de GReglament Municipal per a la Igualtat de G èènere:                                        nere:                                        
incorporar la mirada de gincorporar la mirada de g èènerenere

Noves clàusules
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LGTBIQ 

Atendre les necessitats especnecessitats espec íífiquesfiques de fam ílies i 
persones Lesbianes, Gais, Lesbianes, Gais, TransTrans *, Bisexuals, *, Bisexuals, 

IntersexualsIntersexuals i LGTBILGTBI ++

MissiMissi óó VisibilitzarVisibilitzar el col·lectiu LGTBIQ+

ConscienciarConscienciar sobre la diversitat afectivadiversitat afectiva , sexualsexual
i dei de ggèènere nere a la ciutat 
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LGTBIQ

SAI  DASIG 

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

•Informació

•Atendre incidències i denúncies per   
discriminació

•Gestió de tràmits

•Acollida confidencial

•Treball socioeducatiu i comunitari
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LGTBIQ 

Pacte DASIG

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????
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LGTBIQ 

Presentació curt “Silenci”

Tallers en l’àmbit educatiu 

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????
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LGTBIQ QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Formacions a professionals

Actes de visibilitat

Xarxa de Municipis LGTBI 
de Catalunya
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Atenció Ciutadana, Organització i RRHH 

“Fem Ajuntament”

QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

“L’Ajuntament que m’agrada”
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QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Atenció Presencial Atenció Telefònica

Atenció Ciutadana, Organització i RRHH 

Informació Ciutadana 

Tràmits
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QuQuQuQuQuQuQuQuèèèèèèèè estem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fentestem fent ????

Entitats Socials Entitats Socials 

Agraïments 

Equips Professionals Equips Professionals 

Ciutadania Ciutadania 
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I vosaltres, qu è en penseu?

gracia.garcia@terrassa.cat



promoció
econòmica

MOLTES GRMOLTES GRÀÀCIES CIES 

PER LA VOSTRA PARTICIPACIPER LA VOSTRA PARTICIPACIÓÓ!!

https://www.terrassa.cat/audiencies-publiques

participa.terrassa.cat


