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EL REBOST SANT VICENÇ  
 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, mitjançant el Departament de Serveis Socials, 
té la  finalitat d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les 
etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
 
Una forma de cobrir part d’aquestes necessitats és fent-ho segons la proposta de 
requisits del “Servei de Distribució Gratuïta del Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials de data 22/10/2013” 
 
L’article 30 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, recull que  prestacions socials de caràcter 
econòmic, amb la finalitat de pal∙liar situacions de necessitat puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència són de competència municipal i entre d’altres contempla els  
ajuts per a alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 
 
Per dur a terme la donació d’aliments l’Ajuntament te signat un conveni amb Caritas 
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació Maria Auxiliadora. 
 
L’objectiu de l’esmentat conveni és l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes; prevenir situacions de risc i oferir els serveis que permetin millorar 
l’autonomia i facilitar la reinserció. 
 
 
Objectius del Rebost Sant Vicenç: 

 Ser un recurs per a què els beneficiaris puguin disposar d’aliments bàsics quan la 
situació econòmica no els ho permet. 

 Ser un recurs perquè els beneficiaris pugin disposar de material de neteja 
domèstica i personal. 

 Ser un recurs que ajudi a mantenir la dignitat del beneficiari. 

 
 
Destinataris 
 
Els destinataris del punt de distribució d’aliments i material de neteja domèstica i 
personal són les famílies vicentines amb ingressos insuficients o nuls, que estan 
ateses per professionals de serveis socials municipals, per la Fundació Maria 
Auxiliadora i per Càritas Diocesana de Sant Feliu. 
 
Aquest recurs forma part d'un pla de treball establert per part dels professionals socials 
amb la persona beneficiaria /nucli de convivència. 
 

Ubicació  

El Rebost Sant Vicenç està ubicat al carrer Miguel Hernández, núm. 2 baixos de Sant 
Vicenç dels Horts. 
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Accés al servei i funcionament:  

L’accés al servei  es farà per derivació dels tècnics dels serveis bàsics d’atenció social 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i/o la treballadora social de Càritas de Sant 
Vicenç dels Horts,  una vegada valorin la situació econòmica i familiar de les persones 
demandants de la ajuda i prescriguin l’accés al “REBOST Sant Vicenç dels Horts”, 
mitjançant el lliurament d’un calendari amb dia i hora de recollida dels lots.  

La derivació de les famílies per la recollida d’aliments i material de neteja dòmestica i 
personal  serà per una durada de 6 mesos i serà cada 15 dies. Transcorreguts els 6 
mesos, si la situació de necessitat continua, la persona demandant de l’ajuda haurà de 
renovar la prescripció pel circuït inicial. 

La recollida dels aliments i material de neteja la podrà fer el titular, el co-titular i altres 
beneficiaris majors d’edat i persones alienes de la unitat familiar identificada i 
autoritzada ja en el moment de la prescripció. En cas necessari, i quan es donin 
dificultats d’autonomia personal del titular i /o beneficiaris es podran portar els lots a 
domicili.  

Si el beneficiari falta 2 cops seguits, sense justificació, a recollir aliments i material de 
neteja domèstica i personal, el programa notificarà la incidència i el/la tècnica farà  la 
valoració de la situació.  

En cas de detectar alguna incidència amb el beneficiari, s’informarà a al tècnic social  
per la seva gestió. 

Els beneficiaris recolliran els aliments i material de neteja corresponent el dia 
assenyalat, amb un marge d’un dia abans o desprès d’aquest i excepcionalment 2 dies 
abans o desprès. 

Els beneficiaris signaran un full de rebuda dels aliments i material de neteja domèstica 
i personal a cada lliurament, que quedarà  arxivat en El Rebost.  

 
 
Organigrama del “REBOST Sant Vicenç dels Horts”: 
 
La Direcció del “REBOST Sant Vicenç dels Horts” estarà formada pel Cap territorial de 
Caritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat o persona en qui delegui, la presidenta 
de la Fundación Maria Auxiliadora o persona en qui delegui i el Cap de Serveis Socials 
de l’Ajuntament o persona en qui delegui.   
 
És funció de la Direcció: 
 

 prendre les decisions del projecte.    
 
2. La Comissió Logística que estarà formada per el coordinador del Voluntariat de 
Caritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat i un voluntari que portaran la 
coordinació i gestió ordinària del “REBOST Sant Vicenç dels Horts” i una treballadora 
social representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. No obstant la Direcció 
del projecte podrà acordar una composició diferent al llarg del funcionament del 
projecte. Les funcions de la Comissió Logística seran: 
 

 La coordinació del Rebost Sant Vicenç dels Horts 
 

 Serà l’encarregada d’organitzar la logística del projecte i tractar els temes de 
funcionament ordinari. 
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 Vetllar pel bon funcionament del servei: obrir, tancar El Rebost i estar-hi 
present durant tota la seva obertura. 

 Procurar que el seu torn estigui cobert amb els voluntaris necessaris, 
contactant si cal amb el coordinador de voluntaris. 

 Assignar les tasques diàries a cada voluntari. 

 Organitzar el transport dels aliments i material de neteja domèstica i personal 
des de la Fundació Banc d’Aliments  fins al centre. 

 Conèixer els aliments i material de neteja domèstica i personal disponibles al 
magatzem central.  

 Vetllar perquè no faltin productes bàsics.  

 Portar la planificació, organització i coordinació de totes les recollides 
d’aliments i material de neteja, als supermercats, FBA, Mercabarna,  Creu 
Roja, campanyes, etc. 

 Coordinar els grup de voluntaris 

 El transport per la recollida d’aliments i material de neteja a la Fundació Banc 
d’Aliments es farà amb mitjà adequat a la quantitat  i tipus d’aliments i material 
de neteja dòmestic i personal que s’hagin de recollir 

 

3. Els Voluntaris del “REBOST Sant Vicenç dels Horts” seran coordinats per per Càritas. 
Es distribuiran en diferents grups en funció del seu perfil. Es disposarà d’una fitxa 
personal signada, de cada un dels voluntaris amb les seves dades i el compromís de 
confidencialitat de dades. Cada grup tindrà unes funcions concretes, que seran:  

 Carregar i descarregar els aliments i material de neteja domèstica i personal. 

 Tria dels productes frescos. 

 Reposició de les prestatgeries del centre. 

 Acollida de les persones que arriben al Rebost. 

 Comprovar que respecte la cita assignada. 

 

Tots els voluntaris rebran una formació bàsica sobre el voluntariat, l’acollida i el treball 
en equip i una formació específica sobre el projecte. En funció de les convocatòries i 
disponibilitat dels voluntaris hauran de fer el Curs d’iniciació al voluntariat homologat 
per la Generalitat de Catalunya i un curs de manipuladors d’aliments.  

 

 
 
 

 
 


