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DECÀLEG DE PRIORITATS MUNICIPALS DE SALT 2015

El DECÀLEG DE PRIORITATS MUNICIPALS és l'eina de la qual es dota l'Ajuntament per establir
les línies estratègiques que han de regir l'acció social al municipi. És el document que estableix
els àmbits d'actuació prioritaris per tal de donar resposta a les necessitats socials detectades a
la diagnosi de ciutat. Permet, així mateix, ordenar l'acció i facilitar el treball col·laboratiu i en
xarxa. En resum, és la GUIA que ha d'orientar l'acció social inclusiva del municipi de Salt.

DECÀLEG DE PRIORITATS MUNICIPALS SALT 2015
PROGRAMA 1: Projectes/ accions de caràcter socioeducatius i de capacitació per a l’autonomia
social que facilitin la incorporació professionalitzadora al mercat de treball i previnguin
conductes de risc (habilitats prosocials, formació en competències bàsiques, aprenentatges
alternatius, acompanyament a processos d’integració social adreçats a persones en situació
d’exclusió social,etc.) aprofitant, sempre que fos possible, els recursos endògens del municipi
(amb el doble objectiu d'afavorir la creació de llocs de treball i revertir en beneficis comunitaris
i la sostenibilitat de les empreses i comerços locals).
PROGRAMA 2: Projectes/ accions que impulsin accions i/o fórmules d’inclusió de treball
protegit adreçat a persones en situació d’exclusió social, vulnerabilitat, amb especial atenció a
nuclis amb càrregues familiars en situació de pobresa.
PROGRAMA 3: Projectes/ accions que proposin programes formatius adaptats a les
persones amb càrregues familiars per tal que aquestes puguin accedir-hi, així com crear serveis
d’atenció dels familiars a càrrec (exemples: serveis alternatius de guarderia de 0-3 associats als
programes de formació perquè les dones puguin accedir-hi sense barreres; utilització dels
espais del municipi adreçats a la gent gran (centre de recursos, centre de dies, residències
privades, etc.) perquè les persones aturades puguin deixar els seus familiars dependents per
poder accedir als diferents programes formatius, etc.).
PROGRAMA 4: Projectes/accions adreçats a millorar la detecció i l’abordatge de les situacions
d’aïllament de col·lectius amb especials dificultats o en situacions especials (nouvinguts, gent
gran sola, persones amb malalties mentals o discapacitats físiques, psíquiques i sensorials,
famílies en processos de transició i ruptura, monoparentals, etc.) mitjançant accions/iniciatives
de voluntariat, solidaritat, treball en benefici de la comunitat, suport relacional,
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socioterapèutic, d’ajuda mútua, foment de xarxes relacionals. L’objectiu general és combatre
el risc d’aïllament i fomentar la integració, la convivència, la participació i la cohesió social.
PROGRAMA 5: Projectes/accions que fomentin el benestar infantil i el desenvolupament
integral dels nens i nenes del municipi, prevenint possibles situacions de risc en els diferents
entorns que interactuen: familiar, relacional comunitari, xarxa de serveis i societat de la
informació.
PROGRAMA 6: Projectes/accions que fomentin la implicació i la participació de les famílies en
els entorns educatius mitjançant la sensibilització/capacitació de pares/mares i la
incorporació de l’educació Intercultural en els serveis educatius formals i no formals.
PROGRAMA 7: Projectes/accions que fomentin les activitats d’educació no reglada i
extraescolar integradores i trencant la segregació en l’espai informal (que busquin barrejar
nens/es/joves de diferents barris i zones de Salt).
PROGRAMA 8: Projectes/accions que facilitin el reforç a l’estudi i promoguin l’èxit escolar
(bones pràctiques que busquin desenvolupar l’autoeficàcia dels alumnes, aules d’estudi,
premis, beques, accions per prevenir l'abandonament prematur de la formació, etc.) així com
formació complementària (idiomes) i aprenentatges artístics ( música, arts) que esdevinguin
una oportunitat de desenvolupament personal, de destreses i talents, de millora professional
en la vida.
PROGRAMA 9: Projectes/accions que fomentin la provisió de necessitats bàsiques (materials,
alimentàries, sanitàries, d’habitatge...) no cobertes per l’administració i que prioritzin a les
persones i famílies amb situació o risc de pobresa, sobre tot en temps de crisis.
PROGRAMA 10: Projectes/accions que ampliïn el desenvolupament de programes preventius i
comunitaris d’educació i promoció de la salut adreçats a tota la ciutadania, en general i, en
particular a aquells col·lectius amb problemes de salut i pràctiques de risc de repercussió
comunitària (drogues, Mutilació Genital Femenina, planificació familiar, prostitució, malalties
de transmissió sexual, etc.).

