
SAN:

‘SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA’

Ubicat a: 

ESPAI MAS – Espai Municipal d’Atenció Social  



Ubicació i horaris d’atenció:

ESPAI MAS

SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA 
OFICINA ACOLLIDA

Telèfon: 977 309206
C/ Ebre, núm 11 - Salou
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (dimecres tancat)
Adreça electrònica:   

ciutadaniaigualtat@salou.cat



SAN: SERVEI D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES AL MUNICIPI. 

C. EQUIP DE PROFESSIONALS



SAN –‘SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA’

PLA DE TREBALL  

A. POLÍTIQUES D’ACOLLIDA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

B. POLÍTIQUES D’ACOMODACIÓ DE LA DIVERSITAT

C. ALTRES PROGRAMES 



A. POLÍTIQUES D’ACOLLIDA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

1.Servei d’acollida i atenció a la ciutadania nouvingut/da. 
2.Oficina d’acollida al nouvingut/da.
3.Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria. 

Sessions d’informació jurídica en matèria d’estrangeria
4.Servei traductors/es i intèrprets 
5.Formació d'Acollida i igualtat d'oportunitats:

1. Formació del Programa Integral d’Acollida
‘Curs de coneixement de l’entorn en llengua catalana’. 
'Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu 

marc jurídic'
2. Formació del Programa per la Igualtat d’Oportunitat

‘Eines per accés al català.’
‘Mòdul B: Eines per a la recerca de feina’.



� PROGRAMA  INTEGRAL  D’ACOLLIDA MUNICIPAL- PIA

� El Programa  d’acollida a les persones nouvingudes i estrangeres al 
municipi, format per el ‘Oficina d’acollida’ i el servei d’informació
assessorament d’estrangeria del ‘Servei d’Acollida al nouvingut/da’ i 
complementat per les formacions específiques de  ‘Coneixement de l’entorn 
en llengua catalana’ i 'Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu 
marc jurídic' per facilitar la seva integració i inserció social. I complementa 
aquest itinerari la formació del PROGRAMA PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS.



AJUNTAMENT
PADRÓ MUNICIPAL
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AL CIUTADÀ - OAC
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CIRCUÏT D’ACOLLIDA



1. ‘SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA’

SAN – SERVEI D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA engloba totes les actuacions que es 

realitzen a l’Àrea d’Immigració- Àrea Acollida, servei creat l’any 2006.

Tècnica responsable del servei i gestió directa: Tècnica d’Immigració. 

Ubicació : a les oficines SAN – ESPAI MAS.

Breu descripció: Servei d’atenció especialitzat en matèria d’estrangeria, ofereix informació i 

assessorament sobre: 

-Dubtes i qüestions en matèria d’estrangeria, i es deriva al Servei d’Assessorament Jurídic, si cal.

-Informar, valorar i emetre els informes d’estrangeria,  proposta municipals.

- Engloba els serveis, programes i projectes que es desenvolupen dins l’àrea, emmarcats en les 

Polítiques d’Acollida i Integració,  Promoció de la Igualtat d’Oportunitats,  Acomodació de la 

Diversitat, i Sensibilització de la Població.

Horari d’atenció: és diari de 10 a 13’00. (dimecres tancat)



2. ‘OFICINA D’ACOLLIDA':

Professional que realitza l’atenció: Agent d’Acollida

Ubicació : a les oficines de padró de l’Ajuntament fins finals 2016, actualment ESPAI MAS

Breu descripció: Primer punt d’informació municipal, el nouvingut/da pot participar en les 

sessions de benvinguda, o atendre de manera individual; es facilita informació dels 

diferents serveis i recursos municipals, i poder  resoldre possibles dubtes d’accés. 

Presta informació dels drets i deures de les persones ateses en cada moment, i en l’accés 

de cada servei i recurs. Proporcionant informació general dels diferents sistemes de 

protecció social, empadronament i altres qüestions d’interès del ciutadà. 

Beneficiaris: Ciutadania nouvinguda al municipi.

Material: Tríptic i ‘Guia d’acollida al municipi’. (última edició novembre 2014), i plànol de 

serveis del municipi (edició 2016)

Horari d’atenció: és diari de 10 a 14’30.



- ‘MATERIAL D’ACOLLIDA ':

‘GUIA D’ACOLLIDA AL NOUVINGUT/DA’ ‘TRÍPTIC INFORMATIU’



3.  SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA. 

Professional que realitza l’atenció: Assessora legal en matèria immigració, Llicenciada en Dret. 

Destinataris:  Ciutadans/anes majors d'edat residents al municipi de Salou que necessitin o s'interessin qüestions

relacionades amb la vesant legal de l'estrangeria

Programació de l’activitat del servei:

-Atenció individual,  Informar i assessorar en temes específics i qüestions derivades sobre el marc jurídic d’estrangeria i 

realitzar gestions, relacionades amb expedients iniciats per aquest servei, davant la Subdelegació del Govern corresponent, 

i atenent  la normativa vigent. 

-Sessions en grup: Participació i realització de xerrades informatives en temes d’estrangeria a grups d’alumnes 

participants en les accions formatives del Programa Integral d’Acollida i Programa per l’ Igualtat d’Oportunitats.

- Sessió sobre tramitació de l’arrelament social i integració social

- Sessió sobre tramitació del reagrupament familiar i renovació

Es realitzen de manera quinzenal, dimarts de 12:00 a 13:00 ,a l’Espai MAS. 

- Sessions informatives en temes d’estrangeria i laboral per a la formació d’acollida i igualtat 

d’oportunitats: mòdul C i B. Sessió en la qual, s’expliquen el drets de l’estranger y les diferents maneres de 

regularitzar-se administrativament. Com també es fa menció al regim laboral, sobre tot en temes de contractació de 

la llar, sector agrari i hosteleria.

- Campanya No Trenquis el Cor als comerciants, es a partir d’aquesta campanya que es va promoure unes 

sessions informatives per fer arribar a la població la problemàtica de la venda il·legal al carrer, emfatitzant en les 

greus conseqüències de la mateixa.(realitzat durant 2015 i 2016)

-Atendre les peticions i dubtes de professionals, en l’àmbit jurídic

d’estrangeria.



� SERVEI TRADUCTORS/ES I INTÈRPRETS (SERVEI COMARCAL)
- Es manté el conveni amb el Consell Comarcal per oferir el servei de la Borsa de Traductors a 

nivell municipal amb els serveis que treballes amb la primera acollida, serveis Socials i SIAD.

� SERVEI TRADUCTORS/ES I INTÈRPRETS (SERVEI SEPROTEC HINDI)
Donat que el Servei del Consell Comarcal no disposa de traductor d'Hindi, presta aquest servei 

SEPROTEC.



� - FORMACIÓ ACOLLIDA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS:
� PROTOCOL D’ACCÉS DE L’ALUMNAT A LES ACCIONS FORMATIVES I ITINERARI 

FORMATIU GARANTIT DES DEL SERVEI D'ACOLLIDA:
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� La formació del servei d'acollida es distingeix en dos grans blocs:

1.  FORMACIÓ DEL PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA
PROGRAMA  INTEGRAL  D’ACOLLIDA MUNICIPAL- PIA

La formació d’aquest programa dona continuïtat a la sessió d'acollida i esta formada 
per:  ‘Coneixement de l’entorn en llengua catalana’ i 'Mòdul C: Coneixement de la 
societat catalana i el seu marc jurídic' per facilitar la seva integració i inserció social. 
I complementa aquest itinerari la formació del PROGRAMA PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS.

2. FORMACIÓ DEL PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT
PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT- PIO

El pla anual de formació en PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT
complementa l’itinerari iniciat per el ciutadà/ana al PROGRAMA D’ACOLLIDA AL 
NOUVINGUT/DA. Eina d’orientació i d’assessorament orientada a facilitar 
informació i accés als serveis i recursos municipals per  aconseguir l’autonomia de la 
persona nouvinguda.



� 1.  FORMACIÓ DEL PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA



‘CURS DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN EN LLENGUA CATALANA’. 

Finalitat: Acollida lingüística i coneixement dels serveis municipals – per poder assolir ràpidament 
certa autonomia personal. Inclou sortides, visites i xerrades dels serveis i recursos municipals. 
Formació que complementa la informació i assessorament donada en les Sessions d’acollida
realitzades dels de ‘Oficina d’Acollida’.

Temporalització: Aquest any 2016 va finalitzar amb la 28ª edició del curs. Es realitzen tres tallers 
anuals, amb període lectiu trimestral,  sent de 30 hores cada taller i essent el català la llengua 
vehicular. La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2'5 hores al dia.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat obté
el Certificat d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència (80% mínim d’assistència),  
segons avaluació individual.



'MÒDUL C: CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC 
JURÍDIC‘

Finalitat: Correspondència estructura formativa del reglament d’acollida

Temporalització: Aquest any 2016 es va donar continuïtat al primer taller iniciat 
a finals de l'any 2015, finalitzant amb la 4ª edició del taller.  Es realitzen tres 
tallers anuals, amb període lectiu trimestral,  sent de 15 hores cada taller i essent 
el català la llengua vehicular, aquesta formació es realitza una vegada ha finalitzat 
la formació 'Curs coneixement de l'entorn en llengua catalana'.
La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2'5 hores al dia.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació
continuat, i l’alumnat obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el certificat 
d’assistència (70% mínim d’assistència),  segons avaluació individual.



2. FORMACIÓ DEL PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITAT



‘EINES PER L'ACCÈS AL CATALÀ’

Finalitat: Taller d’ immersió lingüística en llengua catalana nivell inicial i bàsic, facilitar-ne l’ús  i 
comprensió oral, potenciant l’interès i traient la por vers l’ús de la llengua catalana, i facilitar-ne 
l’ús normalitzat en la vida diària, també conèixer la cultura i la societat catalana i les habilitats 
socials per un ràpid coneixement de la societat d’acollida.
Formació complementària i que dona continuïtat a la formació iniciada al PROGRAMA INTEGRAL 
D’ACOLLIDA i prèvia a  la formació del ‘Taller eines per a la recerca de feina’ o altra formació
municipal. 

Temporalització: L’any 2016 va finalitzar amb la 24ª del curs. Es realitzen tres tallers anuals, 
amb període lectiu trimestral, sent de 45 hores cada taller i essent el català la llengua vehicular. 
La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2,5 hores al dia.
Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat obté el Certificat 
d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència, segons avaluació individual.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat 
obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència (80% mínim 
d’assistència),  segons avaluació individual.



‘MÒDUL B- EINES PER A LA RECERCA DE FEINA’

Finalitat: Aproximació del món i cultura laboral, donant a conèixer els drets i deures dels 
treballadors/es, realitat laboral més pròxima, on s’intenta facilitar  eines de recerca de feina, 
amb el català com a eina vehicular.

Aquesta formació dona continuïtat a la formació iniciada en el PIA i PIO amb la formació del  
"Coneixement de l'entorn en llengua catalana',  Modul C: Coneixement de la societat catalana i el 
seu marc jurídic' i el ‘Taller eines per accés al català’, on majoritàriament, hi participen alumnes 
sol·licitants d’un arrelament social per tal de facilitar les eines en la recerca d’una oferta laboral 
per tal de regularitzar la seva situació.

Temporalització: l’any 2016 va finalitzar amb la 22ª edició del curs. Es realitzen tres tallers 
anuals, amb període lectiu trimestral, sent de 15 hores cada taller i essent el català la llengua 
vehicular. La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2 hores al dia.

Descripció: Afavorir la inserció laboral és un dels objectius que té el Servei d’Acollida, ja que és 
essencial per tal que la persona nouvinguda pugui tenir una autonomia econòmica i una 
independència dels serveis bàsics d’atenció primària. L’assoliment d’uns coneixements bàsics en 
aquest sentit fa possible la plena efectivitat dels seus drets i deures laborals, tant per a l’accés al 
món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional. Els 
coneixements han d’ésser els que deriven del règim jurídic laboral, així com també conèixer 
quins serveis ocupacionals existeixen propers al lloc on viu.



B. POLÍTIQUES D’ACOMODACIÓ DE LA DIVERSITAT 

GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ (PROJECTES 
COMUNITARIS)

PROJECTE SALOU, ESPAI DE CONVIVÈNCIA – EQUIP CÍVIC
L’actuació de l’àrea en l’Equip Cívic finalitza al gener 2012, a partir del mes de gener el Servei
d’acollida gestiona la base de dades i es gestiona el seguiment dels casos des de serveis 
socials, i les visites es realitzen únicament  d’actuació policial. 
El material s’utilitza per la formació d’acollida i igualtat d’oportunitats

PROJECTE ‘FEM XARXA‘
El projecte finalitza a inicis de l’any 2012 ja que és la Regidoria de Cultura qui assessora a les 
associacions culturals municipals, des del Servei d’acollida es fan assessoraments puntuals de 
subvencions i ajuts, i organització d'actes comunitaris.
Des de la Regidoria de Benestar i Serveis Socials es treballa per endegar aquest any la 
creació del Consell d’entitats d’Acció Social



SAN: SERVEI D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES AL MUNICIPI

C. ALTRES PROGRAMES

INFORMES ESTRANGERIA



L'Ajuntament de Salou col·labora amb la Generalitat de Catalunya en la tramitació de les sol·licituds

dels informes d'arrelament, d'integració social i d’adequació de l’habitatge que necessiten les

persones nouvingudes per a regularitzar la seva situació al país i per tramitar la reagrupació

familiar:

- INFO 01 I INFO 04: L’Agent d’Acollida i la Tècnica d’Immigració realitzen la visita al domicili i 

l’informe proposta en base a l’entrevista i visita realitzada.

- INFO 02 I INFO 03: La Tècnica d’Immigració realitza les entrevistes i els informes proposta.



A l’ESPAI MAS setmanalment es realitzen sessions informatives amb la 

assessora d’estrangeria sobre la tramitació dels informes:

- Sessió sobre tramitació de l’arrelament social i integració social 

- Sessió sobre tramitació del reagrupament familiar i renovació

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat és l'òrgan

competent que els emetrà i els enviarà per correu ordinari a les persones 

interessades.

Les persones immigrants residents al municipi  poden presentar les seves 

sol·licituds -el model de les quals poden descarregar del web de la 

Generalitat www.gencat.cat o demanar en el consistori- en l’ESPAI MAS - i, 

a més, se'ls realitzarà la preceptiva entrevista prèvia a l'emissió de 

l'informe. 

Els sol·licitants poden seguir l'estat de tramitació de la seva sol·licitud 

trucant al 012. 


