CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’ACCIONS DE SUPORT ADREÇATS A
ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA DELS SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA
(ERESS) PER A L’ANY 2020
RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES
Les bases reguladores de la convocatòria d’atorgament d’accions de suport
adreçats a Espais de Reflexió Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (ERESS) per
a l’any 2020 estableixen, en el seu punt 3.1, els requisits dels candidats:
3.1 Requisits del candidat
3.1.1. Poden sol·licitar aquest suport per a l’acompanyament aquelles
organitzacions que en el moment de sol·licitar l’ajut hagin constituït un ERESS o
una estructura similar, com ara un comitè d’ètica, sempre que els seus membres
hagin realitzat una formació prèvia sobre la metodologia deliberativa. S’haurà
d’acreditar la constitució de l’ERESS o estructura similar amb còpia de l’acta,
rebut d’inscripció o document de reconeixement equivalent. Serà la Comissió
permanent del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC) qui
acreditarà el compliment d’aquest requisit.
3.1.2. Queden excloses aquelles organitzacions que ja rebin durant el 2020 un
ajut per a la mateixa finalitat.
3.1.3. Cada organització podrà presentar una única sol·licitud en aquesta
convocatòria.

Analitzades les aportacions de documentació presentades, es fa pública la llista
definitiva de sol·licituds que compleixen els requisits per ésser admeses o
excloses amb indicació del motiu o motius d'exclusió:
Sol·licituds Admeses
Comitè Assistencial d’Ètica d’Accent Social
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès
Comitè d'Ètica Aplicada de Serveis Socials Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Comitè d’Ètica d’Intervenció Social Associació Benestar i Desenvolupament
Comitè d’Ètica Fundació Drissa
ERESS ACIDH
ERESS ACUDAM
ERESS Ajuntament de Girona
ERESS Ajuntament d’Igualada
ERESS Ajuntament de Mataró
ERESS Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
ERESS AMPANS
ERESS APASA
ERESS Àrea de Benestar Social Consell Comarcal del Pla de l’Estany
ERESS Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
ERESS Consorci de Benestar Social del Ripollès
ERESS CRAE Llar Vilanova-Fundació Persona i Valors
ERESS Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida
ERESS Esclat Marina
ERESS FIATC Residències
ERESS La Llar Fundació
ERESS Llar Oxalis
ERESS MAP
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ERESS
ERESS
ERESS
ERESS
ERESS
ERESS
ERESS
ERESS

Plataforma Educativa
Residència de gent gran La Mercè
Sant Tomàs-Parmo
Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Tarragona
Som Fundació
Sophos Gestió
Support Fundació Tutelar Girona
Tuteles Vella Terra

Sol·licituds Excloses i motius d’exclusió
ERESS Allegra (Explogeron) (2)
ERESS Centre Integral de Saut Cotxeres CSC (2)
ERESS Fundació Aspros (2)
ERESS Grup Asproseat (1 i 2)
Espai de Reflexió i Acció Ètica Fundació Altem (2)
ERESS Fundació Palafrugell Gent Gran (2)
Motiu d’exclusió 1: manca d’acreditació de la constitució de l’ERESS o estructura
similar amb còpia de l’acta, rebut d’inscripció o document de reconeixement
equivalent on figuri la data de constitució.
Motiu d’exclusió 2: manca d’acreditació de formació prèvia sobre metodologia
deliberativa o introducció a l’ètica (20 h. tal i com indica la normativa de Comitès
d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya) dels membres de l’ERESS.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant
la presidenta de la FCAE, en els termes previstos a l’article 123 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les bases de la convocatòria estableixen el següent en relació a la
selecció de sol·licituds:
5.3. Procés d’avaluació i criteris de selecció
5.3.1. Les sol·licituds seran avaluades per part de la Comissió Permanent del
CESSC. S’atorgaran un màxim de quinze ajuts, en funció dels següents criteris:
-Necessitat. Els ERESS de recent constitució i aquells que han realitzat una
renovació significativa dels seus membres necessiten amb més intensitat un
assessorament, formació i guiatge per a la implementació i consolidació del
mètode deliberatiu.
-Distribució territorial. Es prioritzaran les sol·licituds tenint en compte que, a
banda del criteri de necessitat, els programes d’assessorament atorgats abastin
de manera distribuida al territori català.
-Novetat. Les organitzacions que a igualtat de valoració dels criteris anteriors, no
hagin obtingut l’ajut prèviament, tindran preferència davant aquelles que l’han
obtingut en la convocatòria immediatament anterior.
5.3.2. La Comissió Permanent del CESSC revisarà les sol·licituds i, un cop aplicats
tots els criteris descrits anteriorment, proposarà la llista provisional amb els noms
de les organitzacions beneficiàries i amb les que no han obtingut l’ajut, que serà
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publicada a la pàgina web de la FCAE (www.campusarnau.org) i s’obrirà un
període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions contra la referida llista
proposada.
5.3.3. La Comissió Permanent del CESSC resoldrà les al·legacions presentades en
un termini màxim de 10 dies hàbils i proposarà la llista revisada de beneficiaris,
que es publicarà a la pàgina web de la FCAE (www.campusarnau.org) i s’elevarà
per a la resolució de la presidenta de la FCAE.
5.3.4. Si transcorregut el termini per fer al·legacions contra la llista provisional no
es presentés cap escrit, o no s’admetés per extemporani, la llista provisional
esdevindria definitiva i la convocatòria quedaria pendent de la resolució
presidencial que hi posés fi.
5.4. Resolució de la convocatòria
La presidenta de la FCAE resoldrà aquesta convocatòria, a la vista de la proposta
presentada per la Comissió Permanent del CESSC, en un termini màxim de 2
mesos des de la data de termini de presentació de sol·licituds.
La resolució es farà pública (a la pàgina web de la FCAE www.campusarnau.org) i
es comunicarà als beneficiaris per mitjà d’un correu electrònic adreçat al
responsable legal de l’organització o entitat.

Girona, 30 d’abril de 2020

P.O.
Lluís Marroyo
Director Gerent
Fundació Campus Arnau d’Escala
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