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 D’ORGANITZACIONS SELECCIONADES
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 5.3.1, el procés d’avaluació i criteris de selecció:
5.3.1. Les sol·licituds seran avaluades per part de la Comissió Permanent del
Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. S’atorgaran un màxim de sis
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
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.
La Comissió Permanent del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CEESC) ha
revisat les sol·licituds admeses i, un cop aplicats tots els criteris descrits anteriorment,
proposa la llista provisional amb els noms de les entitats seleccionades (Annex 1
d’aquesta resolució).
S’obre un període de 3 dies hàbils per presentar al·legacions contra l’esmentada llista
provisional (termini per a la presentació d’al·legacions fins el dia 1 d’abril de 2022). Les
al·legacions es poden fer arribar per correu electrònic a la següent adreça:
info@campusarnau.org. La Comissió Permanent del CESSC resoldrà les al·legacions
presentades en un termini màxim de 3 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. 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.
Girona, 29 de març de 2022

P.O. (en nom de la presidenta de la Fundació)
Lluís Marroyo
Director Gerent
Fundació Campus Arnau d’Escala
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ANNEX 1
RELACIÓ PROVISIONAL D’ENTITATS SELECCIONADES
Puntuacions totals
352
352
352
352
286
286
286
284
218
204
202
202
136
136
134
68

ERESS
Seleccionades
Fundació Marianao
Fundació Aspronis
ERESS dels Serveis territorials de Lleida
Consell Comarcal Baix Empordà
Som- Fundació Catalana tutelar
Fundació Ampans
Ajuntament d'Igualada
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Fundació el maresme
No seleccionades
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Plataforma Educativa A.I.E.
ERESS APASA
Fundació Privada MAP
Ajuntament de Lleida
Fundació Tutelar Comarques Gironines (Support Girona)
Comitè d'Ètica de l'Alt Penedès

Província
BCN
BCN
LLD
GI
BCN
BCN
BCN
GI
BCN
BCN
GI
TRG
GI
LLD
GI
BCN
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