
 
 
 
 
Ajuntament del Vendrell 
 
ANUNCI sobre la modificació de les bases reguladores que han regit el procés selectiu 
per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris 2018. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 d’abril de 2019, va 
acordar, entre d’altres, aprovar la modificació a l’apartat “Annexos” sobre les tasques a 
realitzar pels llocs de treball dels educadors de carrer de les bases reguladores que 
han regit el procés selectiu per a la concessió de subvencions destinades al Programa 
de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als barris 2018, publicades a la web corporativa de l’Ajuntament, a la del Servei 
d’Ocupació Municipal L’Eina, i als respectius taulers d’anuncis, quedant redactades de 
la següent manera: 
 

- Informació, orientació i assessorament. 
- Treball social comunitari. 
- Diagnosticar, valorar, tractar, donar suport i rehabilitar els dèficits socials de les  
persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per 
la singularitat de les seves necessitats. 

- Crear vincles amb grups d’adolescents que sovint estan a les places i carrers. 
- Apropar als joves que no treballen ni estudien als recursos d’inserció que els 
ofereix l’Ajuntament. 

- Reduir els problemes entre veïns a alguns carrers i places de la ciutat. 
- Reconduir els problemes que generen aquests joves en positiu i no com a 
sanció. 

- Aconseguir més informació sobre que necessiten aquest tipus de joves per 
vincular- se als recursos educatius i d’inserció laboral. 

- Esdevenir un referent per a la població juvenil i les entitats del municipi. 
 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar una 
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos, a comptar des 
de la seva notificació. 
 
 
El Vendrell, 18 d’abril de 2019 
 
L’alcalde, 
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