CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’ACCIONS DE SUPORT ADREÇATS A
ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA DELS SERVEIS SOCIALS DE CATALUNYA
(ERESS) PER A L’ANY 2022
RELACIÓ PROVISIONAL 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 2022 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 2022 un
ajut per a la mateixa finalitat.
3.1.3. Cada organització podrà presentar una única sol·licitud en aquesta
convocatòria.

Analitzades les sol·licituds presentades, es fa pública la llista provisional de
sol·licituds que compleixen els requisits per ésser admeses o excloses amb
indicació del motiu o motius d'exclusió:
Sol·licituds Admeses
1. Comitè d’Ètica Fundació Marianao
2. Comitè d’Ètica de Serveis Socials de l’Alt Penedès
3. ERESS Ajuntament d’Igualada
4. ERESS Ajuntament de Lleida
5. ERESS Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
6. ERESS AMPANS
7. ERESS Àrea de Benestar Social Consell Comarcal del Pla de l’Estany
8. ERESS ASPRONIS
9. ERESS Consell Comarcal del Baix Empordà
10.ERESS Fundació el Maresme
11.ERESS Fundació MAP
12.ERESS Plataforma Educativa
13.ERESS Serveis Territorials de Lleida (Drets Socials)
14.ERESS Som Fundació
15.ERESS Support Fundació Tutelar Girona
Sol·licituds Excloses *
1. Espai de Reflexió Ètica Fundació Tutelar de l’Empordà. Motiu
d’exclusió 1 i 2
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* Són motius d’exclusió la manca dels següents documents:
Motiu d’exclusió 1: 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: 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.
Per a les organitzacions i entitats amb motiu d’exclusió 1, el procediment
d’esmena consisteix en l’enviament a info@campusarnau.org de l’acta de
constitució o document de reconeixement de l’estructura de reflexió.
Per a les organitzacions i entitats amb motiu d’exclusió 2, s’explicita que, o no
s’ha acreditat de manera efectiva la formació requerida, és a dir, no s’ha
aportat documentació que acrediti la formació introductòria en ètica dels
membres que formen part de l’estructura de reflexió, o només s’ha fet
de manera parcial. Per tal d’acomplir amb els requisits, us informem a
continuació de les alternatives que podeu utilitzar, enviant la documentació
requerida a info@campusarnau.org:
A. Enviar un Certificat del responsable legal de l’organització conforme els
membres de l’estructura de reflexió (Comitè, ERESS en procés de
constitució formal, etc.) han cursat formació en ètica, com a mínim, de
caràcter introductori. Serà vàlid un certificat que indiqui que hi ha un
compromís de realitzar la formació específica per part de les persones que
encara no l’hagin realitzat. Estar en possessió d’una llicenciatura o grau en
Filosofia és suficient per l’acompliment del requisit de formació.
B. Aportar els certificats de formació de la resta de membres de l’estructura
de reflexió.
C. En cas de no poder acollir-se a les alternatives A o B, el representant legal
podrà enviar un escrit amb detalls (durada, continguts, etc.) de les
formacions parcials realitzades per part dels membres de l’estructura de
reflexió, per tal de demostrar l’equivalència amb una formació específica
de 20 h.
En cas d’optar per l’alternativa C, us sol·licitem que envieu l’escrit quan abans us
sigui possible per a què pugui ser valorat en el termini establert per part de la
Comissió Permanent del CESSC.
En cas de no presentar cap esmena a la seva sol·licitud, aquesta es tindrà per
desistida.
Les organitzacions i entitats considerades excloses poden presentar esmenes
en el termini de 4 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
llista (fins el 23 de febrer de 2022 inclòs).
Transcorregut aquest termini es publicarà la resolució definitiva de sol·licituds
admeses i excloses a la secció específica de la pàgina web de la Fundació
Campus Arnau d’Escala (http://www.campusarnau.org) en un termini màxim de
2 dies. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició davant la presidenta de la FCAE, en els termes previstos a l’article 123
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Girona, 17 de febrer de 2022

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