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Protocol  Addicional  de  concreció  per  al  2011  del  Contracte Programa  per  a  la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família 
i  l’Ajuntament de Figueres en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, subscrit l’any 2008.

XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx de juliol de 2011

R E U N I T S

D'una banda, el conseller del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya, Honorable senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, en ús de les competències que li 

corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 

règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i d’acord amb el decret 200/2010, de 27 de 

desembre,  de  creació,  denominació  i  determinació  de  l’àmbit  de  competència  dels 

departaments  de l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com el  seu  àmbit  de 

competències.

I, d’altra, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Figueres, l’Il·lm. Sr. Santiago Vila i Vicente en 

ús de les competències que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i atès l’acord de 

Govern de 19 d’abril de 2005 modificat per l’acord de Govern de 21 de febrer de 2006,

MANIFESTEN

La nova regulació i ordenació del sistema de serveis socials, en especial del sistema públic 

d’aquests serveis, que es va produir amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 

comportà  una  nova  concepció  sobre  els  serveis  socials  i  establí  unes  obligacions  a  les 

Administracions públiques, previstes a l’article 65 de la susdita llei, en el sentit que, aquestes, 

han de garantir l’accés universal als serveis socials bàsics i l’accés universal a les prestacions 

de servei garantides i el finançament del mòdul social d’aquestes prestacions. 

El Contracte Programa es configura com un instrument adequat per articular els compromisos 

en les relacions de coordinació i cooperació interadministratives per tal de millorar la qualitat 

dels serveis públics adreçats als ciutadans, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos públics i 

propiciar un canvi de cultura en les relacions amb les entitats locals, en el sentit  de fer-les 

alhora corresponsables i  partícips dels  beneficis  produïts  per  l’assoliment dels objectius de 

millora.



Aquesta modalitat convenial entre administracions públiques estableix de forma més precisa, 

els objectius dels diferents programes, els mitjans i instruments adients per dur-los a terme, els 

requisits  de qualitat  en la  gestió  dels  serveis  i  l’establiment  dels  indicadors necessaris  per 

l’avaluació continuada de la gestió mitjançant el Contracte Programa.

És  per  tot  això  que  l’any  2008  es  va  establir  un  nou  marc  de  coordinació,  cooperació  i 

col·laboració  amb  els  ens  locals,  que  partint  del  respecte  a  l’autonomia  local,  possibilités 

gestionar els serveis socials amb criteris d’economia, eficiència i eficàcia. 

El Contracte Programa signat al 2008 recollia els acords per al període 2008-2011. Així,  el 

present exercici està englobat en el mateix marc amb les adaptacions que la situació actual 

requereix  i  que  es  pretenen  recollir  en  el  present  Protocol  Addicional  i  les  fitxes  que 

l’acompanyen.

En el marc de la comissió de seguiment entre el Departament de Benestar Social i Família, 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, s’ha 

acordat els criteris generals sobre la concreció per al 2011 del Contracte Programa amb els ens 

locals.

En  el  mateix  sentit,  les  dues  administracions  que  subscriuen  aquest  Protocol  han  acordat 

aplicar els criteris de contenció econòmica, necessaris en l’actual context econòmic, els quals 

estan  basats  en  l’optimització  dels  recursos  disponibles  i  el  manteniment  de  mesures  que 

contribueixen a millorar o contenir la situació de les persones i famílies més desafavorides.

ACORDEN

Primer. Objecte del protocol addicional 

És objecte d’aquest protocol addicional establir les condicions que han de regir la coordinació, 

cooperació i col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família 

i  l’Ajuntament de Figueres per tal d’establir  els eixos estratègics,  les accions d’aquests i  el 

sistema de finançament, per obtenir una millor eficiència i  eficàcia en la gestió dels serveis 

socials i altres programes en matèria de benestar social durant l’exercici de 2011, d’acord amb 

el Contracte Programa subscrit per les parts en data 28 de juliol de 2008. 

Segon. Accions

A  les  fitxes  de  benestar  social  que  acompanyen  aquest  protocol  addicional,  es  concreta 

detalladament les accions a realitzar durant l’any en curs i els recursos que cal mobilitzar per 

portar-les  a  terme.  Les  fitxes  del  Contracte  Programa  vigents  en  l’exercici  2011,  són  les 

següents:

1. Serveis socials bàsics. 



2. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.

5. Programa Minuts Menuts. 

6. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per 

als seus fills i filles.  

7. Programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades.

8. Programa d’inclusió social.

9. Servei de transport adaptat.

10. Llar residència per a persones amb discapacitat.

11. Residència per a persones amb discapacitat.

12. Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat.

14. Serveis prelaborals.

15. Residència per a gent gran.

16. Centre de dia per a gent gran.

17. Servei d’atenció precoç.

18. Centre residencial d’acció educativa – CRAE.

19. Equips d’atenció a la infància i a l’adolescència – EAIA.

20. Programes d’atenció social a persones afectades pel VIH/SIDA

21. Programes d’atenció social a persones amb drogodependències.

22. Accions formatives per a professionals dels serveis socials.

23. Òrgans de participació.

24. Servei d’integració familiar

25. Programes de suport a famílies en situació de vulnerabilitat.

L’ens local es compromet a demanar la inscripció al Registre d’entitats, serveis i establiments 

socials i fer els tràmits pertinents per disposar de l’autorització administrativa de funcionament 

de tots els serveis i equipaments de la seva titularitat i també d’aquells que en presten el servei.

L’Ajuntament de Figueres i  el  Departament  de Benestar  Social  i  Família,  han d’utilitzar  els 

mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per 

raó de sexe en els centres de treball, conforme a l’article 92.7 del Text Refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista. 



L’ens local es compromet a donar publicitat a les remuneracions del personal directiu d’acord 

amb el que s’estableix amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Tercer. Justificació

La despesa econòmica es justificarà mitjançant  la presentació al  Departament de Benestar 

Social  i  Família,  a  través  de  l’EACAT  i  fins  el  31  de  gener  de  2012,  d’un  certificat  de 

l’interventor/a de l’ens local per cada fitxa acordada per a l’exercici 2011. En aquest certificat es 

farà constar el nom de cada servei/programa inclòs en el Contracte Programa, la despesa total 

del  mateix,  l’aportació  que  correspon  al  Departament  i  les  obligacions  reconegudes  i/o  la 

despesa pagada per l’ens local. 

En el cas que la despesa justificada sigui inferior a l’establerta en el Contracte Programa dels 

exercicis anteriors, l’import de la bestreta del 2011 es podrà veure modificat a fi de regularitzar 

la situació. 

En  el  cas  de  les  fitxes  1,  5,  6  i  19  on  el  concepte  que  financi  el  Departament  sigui  la 

contractació de personal, és imprescindible que, per a l’acceptació de la justificació, junt amb el 

certificat de l’interventor/a, s’adjunti un llistat annex per a cadascuna de les fitxes, d’acord amb 

el model que es faciliti a aquest efecte.  

Pel que fa a la justificació del Servei d’Atenció Domiciliària Dependència, recollit en la fitxa 1, 

l’ens local haurà de validar la relació d’hores reals efectuades d’acord amb cada PIA on s’hagi 

resolt la prestació d’aquest servei, que l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) li 

farà arribar, durant el primer trimestre del 2012.

Quart. Pagaments 

Pel que fa al pagament dels Serveis Socials Bàsics recollits a la fitxa 1, en el cas dels projectes 

referents a Professionals, SAD social i referents comunitaris, aquest es tramitarà mitjançant dos 

pagaments:

- Una bestreta del 90% de l’import acordat l’any anterior, que es farà efectiva amb 

dos pagaments i es tindran en compte les possibles regularitzacions econòmiques.

- A partir del mes de març del 2012, i un cop emès el dictamen sobre l’acompliment 

dels objectius recollits a la fitxa corresponent, es gestionarà el pagament de l’import 

restant  en  funció  de  la  quantitat  del  present  Contracte  Programa  i  la  despesa 

justificada.

En  el  cas  del  Servei  d’Atenció  Domiciliària  Dependència  s’efectuarà  un  primer  pagament 

corresponent al 80% del 66% de l’import resultant de multiplicar les hores previstes d’acord 

amb els PIA disponibles al Departament de Benestar Social i Família en el moment de generar 



aquesta bestreta i que contemplin el servei d’atenció domiciliària, pel preu hora acordat. El 20% 

restant es regularitzarà d’acord amb l’última justificació.

El pagament de la resta de serveis (a excepció de la fitxa 18 i 24) també es tramitarà amb una 

bestreta del 95% a partir de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per al 2011. En el 

cas de la fitxa 7, el percentatge serà del 90%. El 5% i 10% restant es pagarà a partir del mes de 

març del 2012, en funció de la justificació econòmica i el dictamen de la Comissió d’avaluació i 

seguiment.

La fitxa 18. Centre Residencial d’Acció Educativa – CRAE i la fitxa 24.  Programa de Servei 

d’Integració  Familiar  es  pagaran  a  mesos  vençuts,  mitjançant  el  model  de  la  factura  que 

s’adjunta a la fitxa corresponent.

Els pagaments que s’hagin d’ordenar el 2012 resten condicionats a l’aprovació per part del 

Govern de la Generalitat.

Cinquè. Publicitat

En tot  tipus  de  publicitat  o  comunicació  promoguda per  l’ens  local  sobre  els  serveis  i  les 

actuacions objecte d’aquest Contracte Programa s’haurà de fer esment de la cooperació i la 

col·laboració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i 

Família, amb el logotip de la Generalitat, seguint les condicions reglamentàries del seu ús.

L’incompliment d’aquesta clàusula podrà comportar, per si mateixa, la rescissió unilateral del 

present Contracte Programa per part del Departament de Benestar Social i Família, amb un 

preavís de 15 dies a l’ens local.

Sisè. Comissió d’avaluació i seguiment

Paral·lelament,  durant  el  primer  trimestre  del  2012,  l’ens  local  haurà  de  facilitar  tota  la 

informació necessària, sens perjudici que el Departament de Benestar Social i Família pugui fer 

les validacions oportunes, d’acord amb el “Dossier Únic de recollida de dades als ens locals 

2011”  (ANNEX 1), mitjançant el portal EACAT.

A  partir  d’aquesta  informació,  la  Comissió  d’avaluació  i  seguiment  serà  l’encarregada  de 

desenvolupar les funcions següents:

- Efectuar el seguiment del Contracte Programa.

- Valorar el compliment dels punts d’avaluació recollits en cada fitxa. 

- Emetre el dictamen sobre l’acompliment dels objectius de cada servei/programa.

- Proposar millores tècniques en el contingut de la fitxa.



Aquesta Comissió estarà formada pels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social 

i  Família  i  els ens locals, sens perjudici  que ambdues parts puguin demanar el  suport que 

considerin necessari per part de personal tècnic expert en les matèries a abordar.

Setè. Vigència

Aquest protocol addicional serà vigent des del moment de la seva signatura i amb efectes a 

data 1 de gener del 2011, fins els pagaments que es desprenguin del dictamen d’avaluació del 

2011.

Vuitè. Resolució

Són causes de resolució del present protocol:

 La finalització del termini de vigència.

 El mutu acord de les parts.

 L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació.

Novè. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran 

resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió d’avaluació i  seguiment. En cas 

contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest Contracte Programa per duplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez Santiago Vila i Vicente

Conseller de Benestar Social i Família Alcalde President de l’Ajuntament de Figueres

 

Fitxa núm. 1 



Serveis Socials Bàsics
2011
Ajuntament de Figueres
                  

1.   Justificació de l’acció  

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia 
de més proximitat als usuaris en els àmbits familiar i social.

Estan  dotats  d’un  equip  multidisciplinari  que  ha  de  fomentar  el  treball  i  la  metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de les seves 
funcions segons es detalla a l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitats en què es troben o 
que es puguin presentar. 

Han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i  la relació dels destinataris dels 
serveis.

Aquesta fitxa recull el següent : 

• 1 Servei Bàsic d’Atenció Social 

• 2.Serveis d’atenció domiciliària 
2.1. Servei d’ajuda a domicili 

    
• 3. Programa d’Atenció a la Dependència 

3.1. Programes Individuals d’Atenció (PIA)
3.2  Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/ores no 

                                     Professionals)
• 4. Sistemes d’Informació Social 
• 5. Pla Local de Serveis Socials 
• 6. Situacions d’urgència social. Mesures anticrisi 
• 7. Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya 

2.   Objectius a assolir
 

General
Consolidar la xarxa de serveis socials d’atenció a les persones.

Específics 
1.Servei Bàsic d’Atenció Social - Personal 
Mantenir a 31.12.2011, la ràtio de personal de les àrees bàsiques de serveis socials 
assolides a 31/12/2010. 

2.Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)     
Prestar el servei d’ajuda a domicili segons tipologia :

o SAD Social, adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de risc 
social,  segons el reglament establert. 

o SAD  Dependència,  adreçat  a  població  amb  reconeixement  de 
dependència, segons estableix la llei 39/2006. 

3. Programa d’Atenció a la Dependència  
3.1 Programes Individuals d’Atenció a la Dependència  
Realitzar el 100% dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) de les persones 
amb reconeixement de dependència. 

 



3.2. Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/ores no professionals)
Impulsar i consolidar accions d’informació, formació, grups d’ajuda mútua i de 
respir adreçades  a les persones cuidadores no professionals.

4. Sistemes d’Informació Social  
Col·laborar en el disseny, implantació, seguiment i avaluació del sistema d’informació 
social.

5.Pla Local de Serveis Socials 
• Elaboració Pla d’actuació local de Serveis Socials amb caràcter quadriennal 

(2011-2014) alineat amb el 1er Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013, 
aprovat el 3 d’agost de 2010.

• Elaborar l’anàlisi comparativa dels serveis socials bàsics.

6. Situacions d’urgència social  
Atendre el 100% de les situacions individuals o familiars d’urgència social. 

7. Model de Serveis Socials Bàsics 
Elaborar el  “Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya”. 

3.   Accions a desenvolupar  

      3.1.  Accions a desenvolupar per l’ENS LOCAL.   
  

1. Servei Bàsic d’Atenció Social - Personal   
Manteniment de la ràtio de  professionals de treball social i d’educació social assolida a 
31.12.2010.

2. Serveis d’Ajuda a Domicili -  (SAD)
2.1.-  SAD  Social  

• Prestar el servei d’ajuda a domicili destinat a població fràgil , vulnerable o en 
situació de risc social,  amb una despesa en serveis equivalent a la prevista en 
el  Contracte  Programa  2010  (CP’10),  o  a  la  justificació  presentada quan 
aquesta ha estat inferior a l’import previst en el CP’10. 

2.2.- SAD Dependència  
Tramitació i seguiment del Servei d’Ajuda a Domicili prescrit en els Programes 
Individuals  d’Atenció  (PIA)  de  les  persones  amb  reconeixement  de 
dependència.

2.3.- Copagament del SAD 
Gestionar  els  ingressos  obtinguts  pel  copagament  dels  serveis  d’ajuda  a 
domicili, tant del Social com el de Dependència.

3. Programa d’Atenció a la Dependència        

3.1. Programes Individuals d’Atenció a la Dependència 
• Realitzar  el  100%  dels  Programes  Individuals  d’Atenció  (PIA)  de  les 

persones  amb  reconeixement  de  dependència,  en  el  període  de  tres 
mesos,  com a màxim,  des de la recepció de les valoracions enviades amb 
grau i nivell.  

• Realitzar  el  seguiment  i  modificació  de la  prestació  en els  terminis  que 
especifica la Llei. 

3.2. Cuidadors/es  (familiars o altres cuidadors/es no professionals)     
Participar  i  col·laborar  en  el  desenvolupament  de  les  accions  adreçades  a  les 
persones cuidadores no professionals promogudes des del DBSF.



 4. Sistemes d’informació social 
Col·laborar en el disseny, implantació, seguiment i avaluació del sistema d’informació social, 
d’acord amb  l’evolució de les iniciatives del projecte i  facilitar les dades del territori en el marc 
del dossier únic de recollida de dades.

5.Pla Local de Serveis Socials. 
• Elaborar el  Pla d’actuació local  en matèria de serveis socials 2011-2014, el 

qual s’haurà de presentar fins el 31 de maig de 2012.
• Aportar la informació per a  l’elaboració dels indicadors clau dels serveis socials 

bàsics.
• Aportar  la  informació  necessària  per  al  seguiment  i  avaluació  anual  del 

desplegament del Pla estratègic i del Pla de qualitat en l’àrea bàsica de serveis 
socials. 

6. Situacions d’urgència social 
Atendre les situacions de necessitat al territori, puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, 
segons estableix la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
tenint en compte els criteris generals del protocol de “Prestacions d’urgència social en els ens 
locals de Catalunya”. 

7. Model de Serveis Socials Bàsics 
Col·laborar en el procés d’elaboració del “Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya” amb 
la participació de directius i personal tècnic i de base dels Serveis Socials,  en els grups de 
treball que elaboraran el Model. 

3.2. ACCIONS A DESENVOLUPAR PEL DBSF

1.Serveis Bàsic d’Atenció Social – Personal
Finançament del 66% del mòdul establert per als professionals dels  serveis socials bàsics. 
(Treballadors/es Socials i Educadors/es Socials)

2.Serveis d’Ajuda a Domicili 
Finançament del 66% del preu hora establert, segons les hores per SAD Social previstes en el 
Contracte Programa 2010 (CP’10), o a la justificació presentada quan aquesta ha estat inferior 
a l’import previst en el CP’10. 

Es cedeix als ens locals, el 66% del finançament que correspon al DBSF, sobre els ingressos 
municipals provinents del copagament dels serveis d’atenció domiciliària. 

3.Programa d’Atenció a la Dependència 

3.1. Programa Individual d’Atenció 
• Facilitar  als  ens  locals  les  dades  de  forma  periòdica,  així  com  la 

documentació i eines que permetin la realització dels PIAS.
• Facilitar als ens locals, de manera periòdica, informació sobre sol·licituds, 

valoracions  i  PIAS  a  fer,  que  permeti  un  seguiment  continu  del 
desenvolupament de la dependència en el territori. 

3.2. Cuidadors/es  (familiars o altres cuidadors/es no professionals)     
Realitzar accions d’informació, formació, grups d’ajuda mútua i de respir adreçades 
a les persones cuidadores no professionals, amb col·laboració amb els ens locals i 
entitats del territori.

4.Sistema d’Informació Social 
Elaboració de la sistemàtica operativa del Sistema d’Informació Social i suport tècnic a l’Ens 
local per a la seva implementació.



5.Pla Local de Serveis Socials 
• Elaborar un model de Pla de manera participativa amb els ens locals.
• Facilitar  als  ens local  l’anàlisi  comparativa  dels indicadors clau dels serveis  socials 

bàsics
• Prestar suport tècnic als ens locals per a l’elaboració del Pla. 
• Facilitar la recollida de dades per a l’elaboració dels indicadors de seguiment  del Pla 

Estratègic de Serveis Socials i del Pla de Qualitat que corresponguin als ens locals.

6.Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya
Facilitar  a  l’Ens  Local  informació  sobre  el  desenvolupament  del  procés  participatiu  per  a 
l’elaboració del Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. 

4. Recursos a emprar 

RECURSOS A EMPRAR PEL DBSF

1. Servei Bàsic d’Atenció Social- Personal  
Finançament del  66% del mòdul establert en els termes següents:

Tècnics mitjos  ((Treballador Social TS i Educador Social ES)

El mòdul és de com a màxim 34.142 €/any/professional a jornada completa.   

Finançament del 66% à 22.533,72 €/any/professional

Professionals

TS ES Total

2011 9 6 338.005,80 €

2. Servei d’Ajuda a Domicili   
Mòdul  SAD 2011 :  com a màxim 16,25€/hora. 
Finançament del 66%:  10,72€/hora.

Hores  Total 

 SAD Social 9.645 103.397,01€

SAD Dependència (*) 10.815 115.990,88 €

TOTALS 2011 20.460 219.387,89 €

(*) Hores estimades, condicionades a les hores prescrites  en el PIA. 

4.2. RECURSOS A EMPRAR PER L’ENS LOCAL



1. Finançament  de la infraestructura dels locals,  del  material,  del  manteniment  del  sistema 
d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència social.

5. Avaluació 

1.Personal 
Manteniment a 31.12.2011 de la plantilla de professionals de les àrees bàsiques de serveis 
socials assolida el 31.12.2010. 

2.Servei d’Ajuda a Domicili
2.1. SAD SOCIAL 
Percentatge de cobertura de la població atesa sobre 2 trams d’edat: població fins a 65 
anys, i població de més de 65 anys. 
2.2. SAD Dependència 
Percentatge dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats. 
Assoliment dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits. 

3. Programa d’Atenció a la Dependència
3.1. Programes Individuals d’Atenció  (PIAs) 
Percentatge de PIAS realitzats sobre valoracions enviades als ens local, amb grau i 
nivell protegit fins 30.09.2011. 

3.2 Cuidadors/es  (familiars o altres cuidadors/es no professionals)
Nombre  d’accions  desenvolupades  adreçades  a  les  persones  cuidadores  no 
professionals i nombre d’informacions facilitades a l’ens local. 

4.Pla Local de Serveis Socials
• Aportació del document del Pla local de serveis socials.

• Aportació de les dades en temps i forma per a la realització de l’anàlisi comparativa 
dels indicadors clau dels serveis socials bàsics

• Aportació de les dades en temps i forma per al seguiment i avaluació del desplegament 
territorial  del  Pla  Estratègic  de  Serveis  Socials  de  Catalunya  (PESSC)  i  el  Pla  de 
Qualitat en l’àrea bàsica de serveis socials.

5.Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya
Nombre de  directius, tècnics i personal de Serveis Socials que han participat en l’elaboració 
del “Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya”. 

6. MESURES ANTICRISI . APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES PER A L’ANY 2011  

1. Prestacions econòmiques d’urgència social   

Per tal de fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions d’urgència social derivades de 
l’actual  conjuntura  econòmica  es  manté  la  aportació  extraordinària  per  aquest  any  2011 
destinada a facilitar ajuts econòmics a les persones i/o famílies dels municipis que es trobin en 
una situació de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals.  

Els ajuts tenen com a finalitat donar cobertura les situacions de necessitat puntual, urgents i 
bàsiques com alimentació i manutenció en general, vestit i allotjament, despeses d’habitatge, 
subministres bàsics –aigua,gas,llum-, farmàcia, bolquers nadó, etc.



Aquesta aportació s’estableix tenint en compte la ràtio poblacional exceptuant  les persones 
majors  de 65 anys  a raó de  0,798 €/habitant  i  segons les dades de població  de l’INE a 
1.01.2010. 

Total aportació ajuts d’urgència social 29.563,00  €

L’ens local haurà d’acreditar els ajuts realitzats, d’acord amb el Dossier únic de recollida de 
dades dels ens locals 2011, mitjançant l’EACAT, on constarà la següent informació: 

1. nombre total d’ajuts atorgats 
2. nombre total de persones beneficiàries
3. tipologies dels ajuts (manutenció, habitatge, subministres, farmàcia,altres)
4. imports totals de les tipologies d’ajuts atorgats 



Fitxa núm. 2
Serveis d’intervenció Socioeducativa no residencials per a Infants i Adolescents 
2011
Ajuntament de Figueres

1. Justificació de l’acció
 

Pels programes de centres oberts:
Els centres oberts són serveis socials d’atenció diürna que  formen part de la xarxa 
de serveis socials  bàsics.
Són serveis  destinats  a infants i adolescents que requereixen suport assistencial o 
formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial, fora 
de l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat,  la  socialització,  l’adquisició  d’aprenentatges  bàsic  i  l’esbarjo  i 
compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el 
treball individualitzat , el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els centres oberts han d’estar registrats o haver sol·licitat la inscripció en el Registre 
d’entitats,  serveis  i  establiments  socials  del  Departament  de  Benestar  Social  i 
Família. 

Pels programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc
Són programes adreçats a la integració social, a la normalització de la vida de la 
comunitat    i  a  la  cobertura  de  necessitats  i  carències  personals  dels  infants  , 
adolescents  i les seves famílies que es troben en situació de risc. 

2.  Objectius a assolir

      General
Proporcionar atenció  a tots els infants i adolescents en situació de risc afavorint el 
seu  desenvolupament  personal  i  integració  social  i  l’adquisició  d’aprenentatges, 
prevenint  el  deteriorament   de  les  situacions  de  risc  i  compensant  dèficits 
socioeducatius.

                   
Específics
En relació a la persona i a la millora de la seva qualitat de vida: 

-   Desenvolupament personal i la integració social.
-   Adquisició d’aprenentatges.

En relació al propi servei
- Atendre  infants i adolescents  en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea 
bàsica respectiva, que requereixen suport per tal de pal·liar els dèficits soferts, 
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
- Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc.
- Compensar dèficits socioeducatius.

3.  Accions a desenvolupar  

Ens local
-Atendre la  gestió  del  Centre  obert  i  programes d’atenció  social  i  educativa 
davant les situacions de risc  segons la normativa establerta.
-Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del seu sector 
territorial.
-Garantir  el  funcionament durant  l’horari  establert  i  responsabilitzar-se de  la 
seva organització interna. 

Departament de Benestar Social i Família
-Finançar a l’ens local en els termes recollits en l’apartat de recursos a emprar.



4.   Recursos a emprar

Departament de Benestar Social i Família
El  departament  de  Benestar  Social  i  Família,  mitjançant  la  DGAIA,  aportarà  a 
l’Ajuntament  de  Figueres  la  quantitat  màxima  de  41.000,00  euros per  al 
desenvolupament de les actuacions següents:

Programa de Serveis Socials de Centres Oberts:  Projecte Centre Obert i 
Medi Obert:     41.000,00 Euros.

Ens Local
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del 
sistema d’informació, del suport administratiu, entre  d’altres, és a càrrec de l’Ens 
local gestor de l’àrea bàsica de serveis socials  (art. 62.3 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials).

Recursos humans (en els centres oberts):
Un director/a coordinador/a (professional amb titulació universitària en l’àmbit de les 
ciències socials), educador/a social, integrador/a social, i monitor/a de temps lliure, 
preferentment amb experiència en l’àmbit  de la infància i l’adolescència en risc.

Ràtios professionals: 1 director/a-coordinador-a, ràtio no inferior a 0,2: 2 educadors/
ores socials o 1 educador/a social i 1 integrador/a social per cada 20 usuaris. Es pot 
disposar de monitors/ores de temps lliure per activitats específicament  lúdiques i de 
suport. 

5.    Avaluació 

L’avaluació es basarà en la mesura dels següents indicadors:

Indicador 1

CENTRES OBERTS

Indicador 1
Nom de l’indicador Existència d’expedients assistencials

Justificació Recollir en l’expedient del noi/a les seves dades bàsiques .

Fórmula Nombre d’expedients assistencials. 

Descripció de termes A l’expedient assistencial ha de constar, almenys: dades identificatives, 
familiar  o  persona  responsable  del  menor  i  prescripció 
medicofarmacèutica, si s’escau. 

Població Infants i adolescents atesos als Centres Oberts  derivats pels EBAS

Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

80%

Instrument 
d’avaluació

Arxiu dels expedients assistencials



Indicador 2
Nom de l’indicador Registres de gestió

Justificació Fer un seguiment de l’òptim funcionament del servei

Fórmula Existència d’un registre de l’atenció directa i de l’atenció indirecta que es 
presta amb els epígrafs mínims senyalats 

Descripció  de 
termes

-  Atenció  directa:  Nombre  de  professionals  d’atenció  directa.  Relació 
actualitzada  dels  educadors,  integradors  socials,   monitors  i  altre 
personal que atenen els infants i adolescents.  Registre d’incidències. 
- Atenció indirecta: Nombre de professionals d’atenció Indirecta.  Inclou el 
registre de la direcció del servei, el  programa de  formació i altres que 
determini l’En Local .

Població Infants i adolescents atesos als Centres Oberts  derivats pels EBAS 
Estàndard  (nivell 
assolir  de 
l’indicador)

100%

Instrument 
d’avaluació

Registre de l’atenció directa i de l’atenció indirecta.

Indicador 3
Nom de l’indicador Recull de les activitats realitzades

Justificació Seguiment de l’activitat del centre obert i del seu resultat.

Fórmula Existència  del  llistat  amb  el  nombre  d’assistents  a  les  activitats 
realitzades.

Població Infants i adolescents atesos als Centres Oberts  derivats pels EBAS 
Estàndard  (nivell  assolir 
de l’indicador)

100%

Instrument d’avaluació Programació de les activitats amb el nombre d’assistents, segons el 
model del recull de dades del registre únic.

Indicador 4
Nom de l’indicador Satisfacció dels usuaris

Justificació Conèixer  el grau de satisfacció dels usuaris.

Fórmula Existència del registre del grau de satisfacció dels usuaris.

Descripció de termes Mesura el compliment de les expectatives que tenen els usuaris en 
relació al recurs.

Població Infants i adolescents atesos als Centres Oberts  derivats pels EBAS 
Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

100%

Instrument 
d’avaluació

Llibre  d’actes  de  les  assemblees  o  resultats  de  les  enquestes 
practicades.

Comentaris El grau de satisfacció dels usuaris poden constar en les actes de les 
assemblees,  o  bé  en  els  resultats  de  les  enquestes  o  entrevistes 
realitzades per aquest fi.



PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC

Indicador 1
Nom de l’indicador Registres de gestió

Justificació Fer un seguiment de l’òptim funcionament del programa

Fórmula Existència d’un registre de l’atenció directa i de l’atenció indirecta que es 
presta amb els epígrafs mínims senyalats 

Descripció de termes -  Atenció  directa:  Nombre  de  professionals  d’atenció  directa.  Relació 
actualitzada dels professionals  i altre personal que atenen els usuaris. 
Registre d’incidències. 
- Atenció indirecta: Nombre de professionals d’atenció indirecta. Inclou la 
direcció del programa , la formació i altres conceptes que hagi inclòs l’En 
Local en el desenvolupament del programa.  

Població Infants i adolescents atesos als programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc derivats pels EBAS

Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

100%

Instrument d’avaluació Registre de l’atenció directa i de l’atenció indirecta.

Indicador 2
Nom de l’indicador Recull de les activitats realitzades

Justificació Seguiment de l’activitat del  programa i del seu resultat.

Fórmula Existència  del  llistat  amb  el  nombre  d’assistents  a  les  activitats 
realitzades.

Població Infants i adolescents atesos als programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc derivats pels EBAS

Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

100%

Instrument d’avaluació Programació  de  les  activitats  amb el  nombre  d’assistents,  segons el 
model del recull de dades del registre únic .



Indicador 3
Nom de l’indicador Satisfacció dels usuaris

Justificació Conèixer  el grau de satisfacció dels usuaris.

Fórmula Existència del registre del grau de satisfacció dels usuaris.

Descripció de termes Mesura  el  compliment  de  les  expectatives  que  tenen  els  usuaris  en 
relació al  programa

Població Infants i adolescents atesos als programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc derivats pels EBAS

Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

100%

Instrument d’avaluació   Llibre  d’actes  de  les  assemblees  o  resultats  de  les  enquestes 
practicades.

Comentaris El grau de satisfacció dels usuaris poden constar  bé en els documents 
on s’incloguin els resultats de les  enquestes o entrevistes realitzades 
per aquest fi.



Fitxa núm. 7
Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 2011
Ajuntament de Figueres

1. Justificació de l’acció  

Atesa la importància de mantenir actuacions que s’emmarquen dins les polítiques de cooperació i 
coordinació  interadministrativa  per  desenvolupar  programes  d’acollida  i  integració  que  permetin 
adaptar  les  polítiques  i  els  serveis  públics  a  les  demandes  d’una  societat  més  diversa,  el  BSIF 
considera  necessari  mantenir  la  línia  d'ajuts  per  a  les  administracions  locals  on  s’esdevenen  els 
processos d’integració i que es van iniciar el 2005. 

Són objecte del contracte-programa l’aplicació dels plans locals d’acollida, d’immigració i de ciutadania 
i, en concret, els programes i accions següents:

• Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya
• Contractació de professionals de gestió de la diversitat
• Promoció de la igualtat d’oportunitats
• Promoció de l’acomodació de la diversitat
• Altres projectes

2. Objectius a assolir  

General
• Promoure la integració dels nouvinguts i les nouvingudes a la societat catalana.

Específics
• Promoure  una major  autonomia  dels  nouvinguts  i  les  nouvingudes  en  el  seu 

procés d’incorporació en la societat en igualtat d’oportunitats i d’obligacions.
• Millorar la gestió de la diversitat mitjançant professionals especialitzats.
• Promoure la igualtat d’oportunitats.
• Fomentar la participació dels ciutadans d’origen estranger.
• Millorar la convivència en l’esfera pública.

3. Accions a desenvolupar  

Ens local
L’administració local en totes les accions és qui lidera els programes i accions. Per desenvolupa-ho, 
ho pot externalitzar a través d’entitats col·laborades que executin els programes que s’han pactat amb 
l’ens local.

El calendari és d’1 de gener a 31 de desembre de 2011. Si aquest contracte programa és plurianual, 
aquest període marcat serà el que regirà.

1. Servei de primera acollida a l’àmbit local de Catalunya
Al Servei de primera acollida, l’administració local és qui lidera els programes d’acollida de les 
persones estrangeres per tal d’incorporar-les en igualtat d’oportunitats a la societat d’acollida.
1.1. Contractació d’agents d’acollida, amb domini d'alguna de les llengües d'origen de les persones 

immigrades amb major presència al territori, a més del català i el castellà, i que exerceixin les 
funcions que estableix el Programa Integral d'Acollida, per tal de facilitar els circuit d’acollida. 
Aquests professionals poden ser contractats pels ens locals. 

1.2. Competències lingüístiques bàsiques. Cursos extraordinaris d'iniciació al català sol·licitats al 
Consorci de Normalització Lingüística (CNL) i als centres i aules de formació de persones 
adultes per als nivells inicials, B1, B2 i B3.
Els  cursos  que  se  sol·licitin  en  aquest  apartat  han  de  correspondre  a  una  demanda 
extraordinària  que  suposi  un  augment  en  l'oferta  ordinària  de  formació  per  a  persones 
immigrades  del  territori  per  al  qual  se  sol·licitin. Així,  aquests  cursos  han  de suposar  un 
augment quantitatiu respecte dels cursos extraordinaris organitzats en el període 2008.



En cap cas,  el  finançament  que es demani en aquest  apartat  no pot  cobrir  ni  en part  ni 
totalment l'aportació ordinària aprovada pels ens locals, ni pot incloure cursos que ja han estat 
pressupostats dins de la previsió ordinària.
Pel que fa a la Vall d’Aran cal assolir les competències lingüístiques bàsiques en aranès.

1.3. Coneixements laborals i d’estrangeria. Projectes d’orientació laboral i assessorament jurídic. 
Accions per informar sobre les normes d'empadronament i la seva renovació. Elaboració de 
materials específics. 

1.4. Coneixement de la societat catalana (sessions de coneixement de l'entorn) sobre la base del 
que estableix el Programa Integral d'Acollida i que podran ser gestionades directament per 
l'ens  local  o  bé  per  entitats  i  associacions  prèviament  concertades.  Aquestes  sessions 
comprendran en tot cas, el coneixement de la societat catalana i de la realitat del municipi; els 
drets i deures fonamentals; el funcionament de serveis públics i el funcionament del sistema 
polític i administratiu.

1.5. Servei de traductors/es i intèrprets al servei dels diferents serveis públics existents al territori 
que treballen en el marc del Programa Integral d'Acollida.

1.6. Elaboració de materials informatius. 
1.7. Projectes de suport als reagrupats familiars. Especialment pel que fa als infants, joves de més 

de 16 anys i a les dones. Aquests projectes poden ser:
-Projectes que promoguin l’acompanyament de les persones estrangeres durant els tràmits 
del reagrupament familiar per un bon coneixement dels serveis i de suport des de la societat 
d’acollida. Projectes que promoguin la plena integració de les persones estrangeres un cop 
arribades als municipis.
-Projectes  que  incorporin  en  el  marc  del  temps del  lleure  (casals,  biblioteques,  activitats 
extraescolars, etc.) dels menors d’origen estranger arribats recentment a Catalunya, un espai 
per a millorar el seu nivell formatiu i incrementar les capacitats lingüístiques en català per una 
millor adaptabilitat després a l’escola. 
-Projectes  que  promoguin  la  incorporació  laboral  de  les  persones  que  han  arribat  amb 
reagrupament familiar i que disposen de residència no laboral. Aquests projectes treballaran 
la  formació  i  la  inserció  laboral  i  es  complementaran  amb mòduls  de  coneixement  de la 
societat catalana i amb mòduls per tenir unes competències lingüístiques bàsiques.
-Accions que promoguin en el teixit  empresarial,  el  coneixement de la normativa legal del 
reagrupament familiar. Campanyes explicant la normativa promovent la inserció i contractació 
laboral de les persones amb residència per reagrupament familiar. 

1.8. Acollida i integració de retornats. Accions d'acollida i d'integració de persones que gaudeixin 
de la condició de retornades que els atribueix la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures 
de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents.

2. Contractació de professionals de gestió de la diversitat. Que inclou:
2.1. Tècnics/ques en polítiques migratòries, responsables de planificar i gestionar el Pla territorial 

de ciutadania i immigració local.
2.2. Mediadors/ores al servei dels diferents serveis públics existents al territori.
2.3. Dinamitzadors/ores juvenils d'origen divers i coneixedors tant del món del lleure com de la 

realitat de la immigració.

3. Promoció de la igualtat d'oportunitats. Que inclou:
3.1. Millora de la capacitació intercultural dels professionals (formació). Les accions de capacitació 

dels  professionals  tenen com a  objectiu  millorar  la  seva  formació  per  tal  que  tinguin  els 
elements necessaris per exercir les seves funcions professionals en contextos culturalment 
diversos: 
-accions de formació en atenció al públic culturalment divers
-accions  de  formació sobre  les  característiques  culturals  de les  persones  nouvingudes  al 
municipi i altres

3.2. Millora de la capacitació individual de les persones immigrades. Les accions de millora de la 
capacitació individual de les persones d'origen immigrant tenen com a objectiu avançar cap a 
la igualtat  d'oportunitats i  reduir  a la mínima expressió les situacions de desavantatge per 
motiu de la seva formació:
-accions que promoguin la capacitació individual, laboral, acadèmica, lingüística, etc.
-accions que promoguin la formació professional i la inserció laboral de joves a partir de 16 
anys.
-accions que promoguin la capacitació individual i la inserció laboral de les dones.

3.3. Facilitar  l'accés  en igualtat  de  condicions  als  serveis  i  recursos.  Les  accions  per  facilitar 
l'accés als serveis i  recursos en igualtat  de condicions tenen com a objectiu millorar-los i 
adequar-los a les noves realitats i necessitats:
-accions per promoure l'accés a l'habitatge (programes d'intermediació per a l'accés a pisos 
de lloguer, programes d'habitatge compartit, etc.)



-accions per promoure l'accés a la salut (coneixement del sistema sanitari, campanyes de 
salut pública, d'hàbits de salut i alimentaris, etc.)
-accions per promoure l'accés al treball (programes d'intermediació laboral, programes per a 
la creació de microempreses i d'autoocupació, etc.)
-accions de suport al reequilibri de la matrícula escolar i altres

3.4. Reforç  d'àrees  i  serveis  que  tenen un  increment  de  població  usuària  a  causa  del  factor 
migratori. 

4. Promoció de l'acomodació de la diversitat. Per fomentar la participació dels ciutadans d'origen 
estranger a activitats diverses i per fomentar la convivència, amb l’objectiu donar respostes a les 
àrees on es produeix interessos,  usos i  costums diferents,  així com facilitar  la interacció entre 
persones d'origen immigrant i  la resta de ciutadans, i  llur mútua adaptació dins de les esferes 
públiques del municipi:
4.1. Foment de la participació de les persones estrangeres a les activitats esportives.
4.2. Foment  de  la  participació  de  les  persones  estrangeres  a  altres  activitats  diverses  (lleure 

infantil  i  juvenil,  activitats  culturals,  activitats  socioeducatives,  participació  en  els  consells 
municipals i a la xarxa associativa...).

4.3. Accions de foment de la convivència a les comunitats de veïns (finques urbanes). 
4.4. Accions de foment de la convivència i de promoció del diàleg als barris.
4.5.  Accions de foment de la convivència als espais i equipaments públics. Accions de promoció 

de la interrelació amb pares i mares d'alumnes
4.6. Accions de foment de la convivència religiosa (promoció d'espais de trobada i de reunió).
4.7. Accions  de  foment  del  coneixement  i  la  interrelació  mútua.  Aquestes  accions  tenen  per 

objectiu fomentar que les persones d'orígens diferents es relacionin en els espais de la vida 
quotidiana i comparteixin interessos i necessitats comunes:
-Accions de promoció de la interrelació entre infants i joves.
-Accions de promoció d'interrelació entre dones.
-Activitats de coneixements lingüístics en l'àmbit del lleure entre infants i joves autòctons i 
nouvinguts i altres

4.8. Promoure la sensibilització  de la  població  del  fet  migratori  i  de les seves conseqüències. 
Tenen  com  a  objectiu  oferir  informació  adequada  sobre  la  realitat  migratòria,  els  seus 
impactes  en la  societat  catalana,  les  aportacions  que  comporten  i,  en definitiva,  donar  a 
conèixer els efectes positius que comporta

5. Altres projectes
5.1. Situacions excepcionals o d'urgència (accidents, situacions de crisi...).
5.2. Despeses produïdes per emetre els informes justificatius d'arrelament social i reagrupament 

familiar de conformitat amb el Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova 
el reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya i la seva integració social.

5.3. Acolliment residencial temporal i  d'urgència per a persones en situacions de vulnerabilitat. 
L'acolliment residencial temporal per a immigrants estrangers sense domicili fix i en situació 
de vulnerabilitat (mares amb fills, dones embarassades, malalts, persones sense referents ni 
coneguts,  etc.)  s'ha d'emmarcar en els serveis residencials d'estada limitada del  municipi: 
serveis d'acollida residencial d'estada limitada, pisos d'acollida temporal, acollida en pensions. 

Departament de Benestar Social i Família
Finançar a l’ens local en els termes recollits en l’apartat de recursos.

4. Recursos a emprar  

Departament de Benestar Social i Família

El Departament de Benestar Social i Família finançarà a l'Ajuntament de Figueres la quantitat màxima de 
61.187,04 € pels programes i accions següents:

Pressupost
Finançament

Servei de primera acollida a l'àmbit local de Catalunya 41.067,58 € 27.500,00 €
1.1. Agent Acollida 25.432,58 € 20.000,00 €

1.3. Atenció Jurídica 6.135,00 € 4.500,00 €

1.4. Apropa't 2011 Sessions acollida 9.500,00 € 3.000,00 €



Contractació de professionals de gestió de la diversitat 42.800,00 € 33.187,04 €
2.1. Tècnica polítiques migratòries 30.249,00 € 30.249,00 €

2.2. Mediadora Intercultural 12.551,00 € 2.938,04 €
Promoció de la igualtat d'oportunitats 2.000,00 € 500,00 €

3.1. Nos+altres 2.000,00 € 500,00 €
TOTAL PROGRAMA 85.867,58 € 61.187,04 €

Ens Local

L’ens local participarà en el cofinançament amb costos directes i/o indirectes, bé per recursos propis o 
per recursos aportats per altres ens i/o institucions per poder executar els programes i accions en el 
marc d’aquest contracte programa.

Tenir professionals preparats per gestionar els programes que desenvolupin.

En tot tipus d'informació publicada, promoguda pels ens locals en relació a aquests programes, hi ha 
de figurar, a més del logotip del Departament de Benestar Social i Família, el logotip del Ministeri de 
Treball i immigració.



5. Avaluació  

Projecte de CONTRACTACIÓ

Perfil professional Nacionalitat Nombre de llengües que parla
(apart del català i el castellà) Tipus de contracte Jornada laboral

Escull una opció ▼ Escull una opció ▼ Escull una opció ▼ Escull una opció ▼ Escull una opció ▼

Agent d’acollida Espanyola Cap Eventual Completa

Tècnic/a d’immigració Estrangera Una Fix Parcial

Mediador/a intercultural Dues Per hores

Dinamitzador/a juvenil Tres o més

Projecte GENÈRIC

1. Dades bàsiques del projecte
Nom del projecte

És un servei propi  Sí. Àrea de què depèn ..................................................... .......................... ............................................................

 No. Qui el presta .....................................................................................................................................................

2. Característiques operatives del projecte

Nombre de beneficiaris Perfil dels beneficiaris
Sexe Edat Procedència

Homes Infants (menors de 15 anys) Estrangers

Dones Joves (15 a 29 anys) Autòctons

Adults (30 i més anys)

Abast territorial del projecte Escull una opció ▼

Veïnal

Municipal

Supramunicipal

Any d’inici del projecte Continua vigent el projecte? (marcar una única casella)

 Sí, perquè no s’ha pogut completar  No, perquè ja s’han assolit els objectius

 Sí, perquè ha funcionat bé i encara hi ha 
demanda  No, perquè ara ja no hi ha necessitat

 Sí, per altres motius  No, per altres motius

3. Informació específica complementària

Si el projecte finançat forma part d’alguna de les següents tipologies, caldrà complementar la fitxa amb la informació 
que s’especifica a continuació.

Cursos extraordinaris d’iniciació al català sol·licitats al CNL

Nivell de català Nombre de cursos
Nombre d’alumnes
inscrits en els cursos

Nombre d’alumnes que
han finalitzat els cursos

A

B1

B2

B3



Orientació laboral i assessorament jurídic 

Temàtica de la consulta Nombre de consultes
Autoritzacions

Arrelament

Reagrupament familiar

Consultes laborals

Nacionalitzacions

Retorns

Millora de la capacitació individual de les persones immigrades

Temàtica de la formació Nombre de beneficiaris

Alfabetització / llengua

Laboral

Habilitats socials

Noves tecnologies

Serveis de traductors/es i intèrprets/es

Llengua Nombre d’intervencions Àmbit d’intervenció
Escull una llengua (*) ▼ 

(*) La llista inclourà les 20 llengües següents:

Amazic Pulaar

Anglès Romanès

Àrab Rus

Bàmbara Sarahule (o Soninké)

Búlgar Tagàlog

Francès Ucraïnès

Fula Urdú

Hindi Wòlof

Manding Xinès Cantonès

Panjabi Xinès Mandarí



Fitxa núm. 8. 
Programa d’inclusió social. 
2011
Ajuntament de Figueres 

1.   Justificació de l’acció
 

El  Pla  per  a  la  Inclusió  i  la  Cohesió  Social  a  Catalunya  (2006-2009)  assenta  els 
principis de l’acció per a la inclusió social i les bases per a l’establiment d’un model 
innovador d’intervenció dels poders públics vers el fenomen de l’exclusió social i els 
factors o causes que el produeixen i/o el reprodueixen en el territori.  Aquest model 
d’intervenció requereix de la implicació i la complicitat dels agents que operen en el 
territori, i molt especialment de les administracions d’àmbit local.
El Departament de Benestar Social i Família ha posat en marxa el Programa per al 
desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió social, que posa al servei dels ens 
locals un conjunt de recursos que facilitin l’articulació estratègica de l’acció per a la 
inclusió social en el territori per mitjà de l’elaboració de Plans Locals per a la inclusió 
social  i  el  desplegament  de  les  actuacions  necessàries  per  a  llur  correcte 
desenvolupament.

2.   Objectius a assolir

       General
Promoure mesures per a la inclusió social mitjançant un model d’intervenció en xarxa 
de tots els agents del territori especialment les administracions locals.

Específics
• Debilitar els factors de risc d’exclusió social i foment de l’autonomia personal. 
• Superar  el  marc  estricte  dels  serveis  socials  mitjançant  treball  transversal  i 

resposta integral. 
• Adequar totes les accions a les diverses realitats territorials i comunitàries. 
• Treballar en xarxa. Coordinar i cooperar amb els diferents agents del territori.
• Produir i transferir coneixement en matèria d’inclusió social. 
• Sensibilitzar  respecte  el  fenomen  de  l’exclusió  social  i  desenvolupar  polítiques 

innovadores per a la inclusió. 

3.   Accions a desenvolupar  

Ens local
• Manteniment  de l’Oficina Tècnica Pla Local d’Inclusió Social.

Descripció del Pla de treball de l’Oficina Tècnica:
o Integrar els productes de diagnosi elaborats en un sol document per al debat.
o Coordinar la comissió municipal del Pla Local d’Inclusió Social.
o Impulsar la participació en el PLIS de les entitats de la ciutat a través de la 

Taula d’entitats de benestar social de l’Alt Empordà.
o Supervisar el procés de participació en el PLIS de la ciutadania no adscrita.
o Dissenyar una proposta de pla d’acció arran d’aquests processos participatius.
o Interpretar i presentar els resultats de l’enquesta sobre educació (zona nord-

oest).
o Distribuir la guia sobre inclusió social i interpretar els qüestionaris del personal.
o Participar en el grup promotor del futur Consorci comarcal, en la comissió 

municipal de discapacitats i del barri de Sant Joan i en trobades sobre el model 
català d’atenció a persones sense llar.

o Assessorar en la filmació d’un documental sobre la gent gran de la ciutat.
o Mantenir i completar la informació sobre inclusió social a la web municipal.



• Desenvolupament de processos participatius per al disseny del pla i dinamització 
d’espais de coordinació i seguiment.

o Coordinar la comissió municipal del Pla Local d’Inclusió Social.
o Impulsar la participació en el PLIS de les entitats de la ciutat a través de la 

Taula d’entitats de benestar social de l’Alt Empordà.
o Supervisar el procés de participació en el PLIS de la ciutadania no adscrita.
o  Dissenyar i impulsar un pla d’acció arran d’aquests processos participatius.

• Organització  de jornades de debat,  reflexió  i  diàleg amb la ciutadania,  per a la 
sensibilització  i  desenvolupament  de  polítiques  innovadores  del  fenomen de  la 
Inclusió Social.

Disseny  de  diferents  moments  i  espais  de  debat  públic  per  analitzar,  amb 
ciutadania i  personal tècnic d’aquest i  altres territoris,  el  moment en què es 
troba la ciutat de Figueres pel que fa a pobresa i exclusió social i enfortir una 
mateixa visió compartida. 

• Realització  d’estudis,  anàlisis,  diagnosis  o  altres  productes  de  coneixement  en 
matèria d’inclusió social (inclou l’edició dels mateixos).

o Edició impresa del mapa de recursos i serveis per a la inclusió adreçada a la 
ciutadania.

o Edició i presentació dels resultats de l’enquesta sobre experiències educatives 
a la zona nord-oest de Figueres.

o Altres productes de coneixement que sorgeixin de les necessitats detectades al 
llarg de l’any.

• Realització  d’activitats  de formació  i  intercanvi  d’experiències en el  camp de la 
inclusió social.

Disseny  d’activitats  de  formació  sobre  inclusió  social  a  regidors  i  regidores 
municipals de govern i oposició.
Aquesta formació s’estendrà a altres col·lectius segons les necessitats que es 
detectin a través del qüestionari per al personal distribuït  amb la guia sobre 
inclusió social.

Departament de Benestar Social i Família

• Aportació econòmica per al desenvolupament del Pla Local per a la Inclusió Social 
en els termes recollits en l’apartat de recursos.
Aquesta  aportació  econòmica  no podrà superar  en cap cas els  imports  anuals 
màxims establerts per aquest programa, per a l’exercici 2011 són 137.900 euros.
A partir del quart any s’aplicarà als ens locals el 66% sobre la quantitat sol·licitada, 
la quantitat resultant  d’aquest 66% s’assignarà i repartirà de la següent manera: el 
100% a la Oficina tècnica, i la quantitat restant a les altres actuacions.

• Suport tècnic en el desenvolupament del Pla.

4.   Recursos a emprar: 

Departament de Benestar Social i Família

Suport econòmic a les accions a desenvolupar descrites en l’apartat 3, amb un import 
no superior a 68.310,00 euros per l’any 2011, en els següents apartats:

• Manteniment de l’Oficina Tècnica Pla Local d’Inclusió Social, amb un import aportat 
no superior a 46.500,00 euros.



• Desenvolupament de processos participatius per al disseny del pla i dinamització 
d’espais de coordinació i seguiment, amb un import aportat no superior a 2.500,00 
euros.

• Organització  de jornades de debat,  reflexió  i  diàleg amb la ciutadania,  per a la 
sensibilització  i  desenvolupament  de  polítiques  innovadores  del  fenomen de  la 
Inclusió Social, amb un import aportat no superior a 2.500,00 euros.

• Realització  d’estudis,  anàlisis,  diagnosis  o  altres  productes  de  coneixement  en 
matèria d’inclusió social, inclou l’edició dels mateixos, amb un import aportat no 
superior a 13.810,00 euros.

• Realització  d’activitats  de formació  i  intercanvi  d’experiències en el  camp de la 
inclusió social, amb un import aportat no superior a 3.000,00 euros.

Donades les característiques i complexitat d’aquest projecte en termes de planificació 
estratègica,  en  el  que  les  actuacions  poden  variar  en  funció  dels  processos  dels 
diferents  ajustaments que es puguin produir  en aquesta  planificació,  les quantitats 
justificades es podran compensar entre tots els conceptes o cinc projectes, és a dir, 
l’import total justificat serà el que s’haurà de comparar amb el finançament de l’import 
total.

Ens Local
Ha de disposar de l’estructura organitzativa i  les infraestructures necessàries per al 
desenvolupament del servei.

5.   Avaluació

Sistema  de  mesura:  Pes  ponderat  de  cadascun  dels  objectius  en  base  a  anàlisi 
qualitativa  del  compliment  de  les  línies  d’actuació,  efectuada  per  la  Comissió  de 
Seguiment.
Per l’avaluació del nivell d’assoliment de les actuacions  s’utilitzaran els detallats en els 
objectius específics. 

 Objectiu específic 1:     

Debilitar  els  factors  generadors  de  processos  d’exclusió  i  foment  de  l’autonomia  de  les 
persones (25%).
Descripció de l’objectiu:
Intervenir  sobre  les  causes  i  factors  que  generen  riscos  d’exclusió  social  en  el  territori  i 
complementar el disseny d’estratègies de prevenció amb atenció a col·lectius vulnerables que 
potencií l’autonomia de les persones.
Línies d’actuacions 
Detecció de les causes o factors de risc d’exclusió social (5%).
Definició d'estratègies per la debilitació dels factors de risc social(5%).
Concretar  les  intervencions  sobre  factors  de  risc  de  diferents  àmbits(econòmic,  laboral, 
formatiu, sociosanitari, relacional, residencial, jurídico-político i/o de ciutadania) (5%).
Identificació dels perfils d'exclusió existents (indicadors i variables) dels  col·lectius vulnerables 
del territori (5%).
Programar actuacions que s'adeqüin als perfils i necessitats dels destinataris, que neutralitzin 
eventuals barreres d'accés als serveis municipals i que incorporin itineraris personalitzats per a 
la inclusió i mesures de capacitació (5%).
Eines i Instruments
Disposar d'un Pla d'Inclusió social.



Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Potenciar la imatge de l'Oficina Tècnica com a referent de la inclusió social.
Fomentar la presència dels tècnics de l'Oficina Tècnica en els serveis d'inclusió social.
Indicadors
Nombre de diferents àmbits i factors de risc d'exclusió social sobre els que intervé el Pla.
Nombre de col·lectius i perfils destinataris de les actuacions i mesures programades en el marc 
del Pla.
Percentatge d'actuacions i mesures d'atenció a col·lectius vulnerables que incorporin mesures 
no  assistencials  de  capacitació  dels  individus  sobre  el  conjunt  d'actuacions  i  mesures 
programades en el marc del Pla.

 Objectiu específic 2: 

Superar el marc estricte dels serveis socials (15%).
Descripció de l'objectiu:
Actuar de forma transversal, incorporant al conjunt d'àrees i departaments de l'administració 
local en el disseny i execució d'estratègies d'intervenció integrals.
Línies d’actuacions 
Implicar  a  les  diferents  i  departaments  de  l'ajuntament  (especialment  aquells  que  siguin 
competents en matèria de promoció econòmica, urbanisme, ensenyament, participació, salut i 
serveis  socials),  disposant  d'espais  i  mecanismes  de  coordinació  i  seguiment 
interdepartamentals (10%).
Intervenció com a mínim sobre dos factors de risc d'exclusió social d'àmbits diferents (5%).
Eines i Instruments
Disposar d'un Pla d'Inclusió social.
Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Fomentar la presència dels tècnics de l'Oficina Tècnica en els serveis d'inclusió social.
Indicadors
Percentatge d'actuacions i mesures programades o projectades per nombre d'àmbits d'exclusió 
social respecte al total d'actuacions i mesures programades en el marc del Pla.
Percentatge/Nombre  de  departaments  o  àrees  municipals  implicades  conjuntament  en  el 
disseny i en la implementació del Pla respecte el conjunt de Departaments/àrees municipals.

 Objectiu específic 3:

Adequar totes les accions a les diverses realitats territorials (10%).
Descripció de l'objectiu:
Tenir en compte les situacions d'especial necessitat que es generen d'acord amb les 
dinàmiques pròpies i diferenciades de cada territori i articular comunitàriament el conjunt 
d'actuacions i mesures que es despleguin en aquest.
Línies d’actuacions
Incorporació d'iniciatives d'acció i desenvolupament comunitari que vinculin territorialment i 
comunitària la implementació del Pla Local i n’articulin les seves actuacions i mesures (10%).
Eines i Instruments
Disposar d'un Pla d'Inclusió social.
Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Indicadors
Percentatge d'actuacions en matèria de desenvolupament comunitari programades respecte al 
total d'actuacions i mesures programades en el marc del Pla.

 Objectiu específic 4:

Treballar en xarxa. Coordinar i cooperar amb els diferents agents del territori (20%).
Descripció de l'objectiu:
Coordinar-se i cooperar amb els diferents agents que operen en el territori i garantir la més 
àmplia participació i diàleg social tant en el disseny, la implementació, seguiment i avaluació de 
Pla.



Línies d’Actuacions
Implicar el conjunt d'administracions públiques que operen en el territori, utilitzant espais i 
mecanismes de coordinació interadministrativa i intersectorial el més flexibles i adequats 
(possible) a l'objecte o camp d'intervenció (10%).
Fer partícips al teixit associatiu del territori i la ciutadania en general, utilitzant mecanismes de 
participació i espais d'interlocució per al disseny, seguiment i avaluació del Pla (10%).
Eines i Instruments
Disposar d'un Pla d'Inclusió social.
Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Potenciar la imatge de l'Oficina Tècnica com a referent de la inclusió social.
Fomentar la presència dels tècnics de l'Oficina Tècnica en els serveis d'inclusió social.
Indicadors
Percentatge d'actuacions programades que contemplen mecanismes de coordinació 
interadministratius respecte al conjunt d'actuacions i mesures programades en el marc del Pla.
Percentatge d'actuacions i mesures subjectes a espais o mecanismes de coordinació i/o 
seguiment intersectorials d'espais/mecanismes de coordinació amb una composició 
intersectorial (presència d'agents del sector públic, privat i tercer sector) respecte al conjunt 
d'actuacions i mesures programades en el marc del Pla.

 Objectiu específic 5:

Produir i transferir coneixement en matèria d’inclusió social (15%).
Descripció de l'objectiu:
Disposar d'instruments de mesura per a l'anàlisi del fenomen d'exclusió social i garantir la 
transferència del coneixement que se'n generi per mitjà d'aquests i de les pràctiques i les 
polítiques d'inclusió que es duen a terme en el territori.
Línies d’actuacions
Generar producció de coneixement sobre les desigualtats socials, els riscos d'exclusió social i 
els recursos per a la inclusió social existents en el territori, aportant indicadors i elements de 
diagnosi útils per a l'acció per a la inclusió social, la seva periòdica avaluació i el seu (re) 
disseny (10%).
La producció d'informació i coneixement en el marc del Pla Local per a la Inclusió Social ha 
d'estar permanentment  a disposició dels agents que operen en el territori i del conjunt de la 
ciutadania mitjançant canals de procediments de transferència, difusió i divulgació que 
previnguin qualsevol ús estigmatitzant de la informació o de creació d'alarma social (5%).
Eines i Instruments
Disposar d'un Pla d'Inclusió social.
Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Indicadors
Nombre d'objectes d'estudi (diversitat temàtica) en matèria d'exclusió social abordats per fase 
de desenvolupament del Pla.
Percentatge de produccions científiques que són objecte de mecanismes permanents de 
transferència respecte al conjunt de productes científics projectats en el marc del Pla.

 Objectiu específic 6:

Sensibilitzar respecte al fenomen de l'exclusió social i desenvolupar polítiques innovadores per 
a la inclusió (15%).
Descripció de l'objectiu:
Fer visible, sensibilitzar i difondre les causes i conseqüències de l'exclusió social, així com 
fomentar i promocionar les pràctiques i polítiques innovadores en matèria d'inclusió social.
Línies d’actuacions
Identificar elements  d'innovació, ja  sigui aquest referent a anys anteriors, a nivell de 
procediments, objectes (noves problemàtiques) subjectes d'intervenció (nous col·lectius) (10%).
Programació de projectes pilot d'intervenció, al menys un,  en el marc del Pla (5%).
Eines i instruments



Disposar d'un Pla d'Inclusió social.
Disposar del mapa de recursos de la ciutat, per la Inclusió, des de tots els àmbits.
Potenciar la imatge de l'Oficina Tècnica com a referent de la inclusió social.
Fomentar la presència dels tècnics de l'Oficina Tècnica en els serveis d'inclusió social.
Indicadors
Nombre de nous projectes d'intervenció (noves problemàtiques), nous subjectes d'intervenció 
(nous col·lectius i perfils) o noves metodologies d'intervenció programades en el marc del Pla 
respecte l'any/exercici anterior.



Fitxa núm. 9
Servei de transport adaptat
2011
Ajuntament de Figueres

1.   Justificació de l’acció
 

El servei de transport adaptat és un servei  que té com a finalitat facilitar el transport a 
les persones discapacitades o amb dependència , amb problemes de mobilitat, a fi i 
efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres 
que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

2.   Objectius a assolir

       General
Facilitar l’accés de les persones amb discapacitat o amb dependència amb dificultats 
de mobilitat als serveis socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració. 

              Específics
Donar continuïtat al servei prestat l’any anterior.
Analitzar les dades aportades seguint l’avaluació dels indicadors del 2010.

3.   Accions a desenvolupar  

Ens local
Organitzar  el  servei  per  la  seva  òptima  prestació  garantint  el  compliment  de  la 
normativa vigent en matèria de transport adaptat..
Col·laborar amb el Departament de Benestar Social i Família en els treballs d’estudi a 
aprofundir sobre les necessitats i la prestació del servei de transport adaptat.

Departament de Benestar Social i Família
Finançar a l’ Ens Local en els termes recollits a l’apartat de recursos
Al  2011  s’impulsarà  un  grup  de  treball  tècnic  amb  representants  de  l’Associació 
Catalana  de  Municipis  i  Comarques,  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  el 
Departament de Benestar Social i Família amb l’objectiu d’establir els elements d’anàlisi 
i  seguiment  de  l’estudi  dels  indicadors  del  2010  amb  la  finalitat   d’avançar  en  el 
desenvolupament del servei de transport adaptat en tot el territori . 

4.   Recursos a emprar

Departament de Benestar Social i Família
Aportació econòmica del Departament de Benestar Social i Família de 30.383,24 euros 
pel serveis de Transport Adaptat.
Mitjans humans i materials necessaris per a l’ inici de l’estudi. 

Ens Local
Prestació del servei garantint el compliment de la normativa del personal i els mitjans 
de transport.

5.   Avaluació
L’Ens Local facilitarà : 

• Detall  del  nombre  de  beneficiaris  especificant  el  seu  perfil  i  les  aportacions 
econòmiques

    que efectuen si s’escau. 
• Nombre de mitjans de transport de què disposen o del servei que contracten.
• Nombre de serveis i tipologies de centres de destí.



Fitxa núm. 22
Accions formatives per a professionals dels serveis socials                        
2011
Ajuntament de Figueres

1.   Justificació de l’acció

Un dels objectius estratègics del Departament de Benestar Social i Família, d’acord 
amb el Pla Director de Formació, és promoure la formació dels/de les professionals a fi 
de garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció social, i d’afavorir que els/les 
professionals es sentin part del Sistema Català de Serveis Socials i  de la xarxa de 
serveis a la ciutadania.

D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de 2007, de serveis socials, la Generalitat, 
en col·laboració amb els municipis i  els altres ens locals, ha d’adoptar les mesures 
necessàries  per  a  fomentar  l’acompliment  d’activitats  i  programes  adreçats  a  la 
formació i el millorament de les capacitats del personal professional de serveis socials.

D’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i  atenció a les persones en situació de dependència, s’atendrà la formació bàsica i 
permanent  dels/  de  les   professionals  que atenguin  a  les  persones en situació  de 
dependència. Els poders públics promouran els programes i les accions formatives que 
siguin necessaris per a la implantació dels serveis que estableixi la llei.  

2.   Objectius a assolir

Generals
Millorar i innovar la formació dels professionals del Sistema Català de Serveis Socials.
Potenciar l’existència d’una oferta formativa de qualitat en l’àmbit dels serveis socials.
Fomentar la participació de les corporacions locals en l’oferta de formació en serveis 
socials.

Específics
Promoure la formació de professionals dels serveis socials en actiu en les modalitats 
de formació continuada i de capacitació teoricopràctica.
Promoure la formació a persones que hagin d’incorporar-se com a professionals als 
serveis d’atenció a la dependència.
Facilitar  l’intercanvi  d’experiències  i  coneixements  entre  els/les  professionals  dels 
serveis socials.

3.   Accions a desenvolupar  

Ens locals
Elaboració del  projecte de l’activitat  formativa d’acord amb els principis bàsics i  les 
línies estratègiques del Pla Director de Formació.
Organització, gestió i avaluació de l’activitat formativa:

o Indicadors d’intervenció social.

Aquestes  activitats  formatives  les  impartiran  docents  o  entitats  especialitzades  en 
formació prioritàriament de l’àmbit dels serveis socials i del benestar.  

Departament de Benestar Social i Família 
Validar el projecte de l’activitat formativa i acordar amb l’ens local el programa.
Finançament a l’ens local en els termes recollits en l’apartat de recursos.
Suport tècnic, seguiment i avaluació de l’activitat.
Certificació de l’assistència i/o aprofitament dels/de les alumnes. 



4.   Recursos a emprar

Departament de Benestar Social i Família
 Col·laborarà amb la quantitat de 2.400 € per a les activitats formatives expressades 

en l’apartat 3.
 Aportarà els recursos humans i tècnics necessaris pel suport i seguiment de les 

accions de l’apartat 3.
                 

Ens Local
 Aportarà  els  recursos  humans,  tècnics  i  materials  necessaris  per  l’organització, 

gestió i avaluació de les accions de l’apartat 3.
 Per  a  l’edició  del  certificat  d’assistència  i/o  aprofitament,  si  escau,  l’ens  local 

aportarà un  document signat  pel  responsable de l’activitat  formativa en el  que 
consti:  nom, cognoms, nif/nie de tots els/les alumnes que hagin assistit   com a 
mínim el 80% de les hores lectives.

 En la difusió de les accions formatives i  els materials  didàctics es farà constar 
l’expressió “amb el suport del Departament de Benestar Social i Família”.

        
5.   Avaluació 

L’avaluació es basarà en la mesura dels indicadors que es presenten a continuació, llevat 
del cas d’activitats formatives que no són cursos (conferències, jornades, etc.) de les que 
només cal complimentar l’indicador: núm. 1  Nombre d’alumnes inscrits/es

Indicador 1
Nom de l’indicador Nombre d’alumnes inscrits/es
Justificació Conèixer el nombre de beneficiaris/àries 
Fórmula Registre del nombre d’alumnes 
Descripció  de 
termes

Alumnes inscrits en cadascuna de les activitats formatives

Destinataris Alumnes assistents
Font de dades Fulls d’inscripció

Indicador 2
Nom de l’indicador Assistència dels/les alumnes 
Justificació Conèixer el nivell d’assistència  a cada activitat formativa
Fórmula Nombre  d’alumnes  que  han  assistit  un  mínim  del  80% de  les  hores 

lectives
Descripció  de 
termes

Assistència dels/de les alumnes a cada activitat formativa

Destinataris Alumnes assistents als cursos
Font de dades Fulls d’assistència signats pels/per les alumnes 

Indicador 3
Nom de l’indicador Nombre de valoracions de l’activitat formativa 
Justificació Conèixer si el nombre de valoracions complimentades és suficient 

perquè el resultat sigui fiable.
Fórmula Nombre de valoracions individuals
Descripció de termes Nombre de fulls de valoració del grau de satisfacció de l’activitat 

formativa  complimentat per cada alumne.
Destinataris Els/les alumnes que han finalitzat el curs
Estàndard  (nivell 
assolir de l’indicador)

El  50%  dels/de  les  alumnes,  com   a  mínim,  complimenten  la 
valoració

Font de dades Fulls de valoració 



 
Indicador 4

Nom de l’indicador Grau de satisfacció dels alumnes
Justificació Conèixer  la valoració que fan els/les alumnes de cada activitat formativa
Fórmula Mitjana de valoració obtinguda entre  0 i 4 punts
Descripció  de 
termes

El  full  de  valoració  ha  d’incloure  aspectes  sobre  les  objectius  i 
metodologia, continguts i aplicació pràctica, docents, i organització, per 
valorar entre 0 i 4 punts

Destinataris Els alumnes que han finalitzat el curs
Font de dades Fulls de valoració 

Figueres



Fitxa núm. 23
Òrgans de participació de serveis socials 
2011 
Ajuntament de Figueres

1. Justificació de l’acció

Segons previsió de l’article 54 de la Llei 12/2007,de serveis socials, els ens locals municipals i 
supramunicipals que legalment estiguin obligats a prestar serveis socials han de constituir un 
consell municipal o supramunicipal de serveis socials. El decret 202/2009, de 22 de desembre,  
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials estableix que 
aquests consells de serveis socials són òrgans col·legiats de participació comunitària per a 
l’assessorament, consulta, proposta i participació en matèria de serveis socials. D’acord amb el 
decret  també és  responsabilitat  dels  ens  locals  la  creació  de  consells  de participació  dels 
centres de serveis socials d’atenció diürna i dels centres de serveis socials substitutoris de la 
llar de titularitat de l’ens local (article 26 del decret 202/2010, de 22 de desembre). 

Així  mateix,  el  decret  202/2009,  de  22  de  desembre,  crea  el  Registre  dels  consells  de 
participació de serveis socials, depenent del Departament de Benestar Social i Família, com a 
instrument de comunicació entre els òrgans de participació del sistema. La responsabilitat de la 
gestió del registre recau en la secretaria del Consell General de Serveis Socials.

2. Objectius a assolir 

General 
Organitzar i mantenir un sistema d’informació específic en l’àmbit de la participació cívica en els 
serveis socials. 

Específics
Crear i  actualitzar  el  registre  de consells  de participació de serveis  socials  d’acord amb el 
mandat del decret 202/2009, de 22 de desembre.

Conèixer el nivell de qualitat dels òrgans de participació existents. 

3. Accions a desenvolupar

Ens local
A/ Creació i/o modificació, si s’escau, dels òrgans de participació (segons articles 24, 25 i 26 del 
decret 202/2009, de 22 de desembre, sobre consells municipals de serveis socials, consells 
supramunicipals de serveis socials i consells de participació de centre).   

B/  Comunicació  a  la  Secretaria  del  Consell  General  de  Serveis  Socials  de  la  creació, 
modificació o supressió dels òrgans  de participació de serveis socials de titularitat local en els 
exercicis 2010 i/o 2011 (1).  

B.1  Facilitar la informació respecte a cada òrgan de participació de serveis socials dels 
ens locals, creat,modificat o suprimit l’any 2010 i/o2011 

• Nom de  l’òrgan  de  participació  de  serveis  socials  de  l’ens  local  creat,  modificat  o 
suprimit 

• Àmbit d’actuació  (2)
• Data, hora i lloc de constitució del consell de participació de serveis socials  
• Existència d’un reglament de funcionament intern de l’òrgan de participació de serveis 

socials
• Adreça web
• Acta  de la sessió de constitució i/o Certificat de constitució/modificació o supressió del 

consell degudament signat pel secretari o secretària, el 2010 i el 2011.



B.2./ Facilitar la informació respecte a cada òrgan de participació de centres de serveis 
socials de titularitat local, creats,modificats o suprimits l’any 2010 i/o 2011 (3   

• Nom de l’òrgan  de participació de centre de serveis socials creat, modificat o suprimit 
• Data, hora i lloc de constitució del consell de participació de centres de serveis socials
• Existència d’un reglament de funcionament intern de l’òrgan de participació de serveis 

socials
• Tipologia de centre (identificar segons codi cartera de serveis socials 2010-2011)
• Adreça web
• Acta  de la sessió de constitució i/o Certificat de constitució/modificació o supressió del 

consell degudament signat pel secretari o secretària, amb el vist-i-plau del president/a 
del consell i amb el segell identificatiu del centre. 

Departament de Benestar Social i Família
A/ Actualització i manteniment del registre de consells de participació de serveis socials

B/ Avaluació de la participació en l’àmbit dels serveis socials

C/  Comunicació  a  la  societat  de  les  activitats  dels  òrgans  de  participació  impulsats  pel 
Departament  de Benestar Social i Família i els ens locals, a través de la web.

4. Recursos a emprar

Ens local
Personal i recursos per desenvolupar les accions del punt 3

Departament de Benestar Social i Família
Personal i recursos per desenvolupar les accions del punt 3

5. Avaluació

A/  Existència de consells de participació de titularitat de l’ens local que estableix el decret 
202/2009, de 22 de desembre. 
• Nombre d’òrgans de participació de serveis socials dels ens locals constituïts o modificats 

el 2011
• Nombre de centres de serveis socials de titularitat de l’ens local, obligats per la normativa 

vigent, que han constituït o modificat l’òrgan  de participació el 2011
• Percentatge  de centres de serveis  socials  de titularitat  de  l’ens  local,  obligats  per  la 

normativa vigent, amb consell de participació el 2011

B/ Avaluació qualitativa de la participació en serveis socials 
• Formació a les persones participants. 
• Formació al personal tècnic.
• Existència  de  personal  dedicat  a  la  dinamització  i  suport  tècnic  dels  consells  de 

participació. 
• Realització del procés participatiu previ a la creació d’un servei, pla o programa.
• Avaluació de l’activitat de l’òrgan amb millora. 
• Comunicació a la societat de les activitats de l’òrgan (butlletins periòdics, pàgines web...).
• Nombre d’experiències participatives amb suport telemàtic (fòrums de discussió, llista de 

distribució, bústia ciutadana....)

(1) Els ens locals que van informar la Fitxa 23 en el RUDEL 2010 només hauran de 
facilitar informació sobre modificacions realitzades el 2011 així com trametre a la 
Secretaria del Consell General de Serveis Socials l’Acta o Certificat corresponent, 
tal com s’indica a la fitxa. 

(2) Tipologia d’àmbits d’actuació :
- Consell de Serveis Socials 



-  Consells  de  plans  i  programes:  inclusió  social,  desenvolupament  comunitari, 
altres. 
- Consells sectorials per grups de població: gent gran, persones amb discapacitat, 
infància i adolescència, immigració, dones, altres 

(3) Consells de participació de centres :
Centres públics i privats, amb finançament de la Generalitat, on es presten serveis 
d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar. Regulació amb caràcter supletori 
per a la resta de centres públics o finançats amb fons públic (article 26 del decret 
202/2009, de 22 de desembre).
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