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MOCIÓ PER PORTAR A TERME EL CANVI D’UBICACIÓ DEL DESPATX DELS           
TREBALLADORS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS SOCIALS EN          
PRESTACIÓ DE SERVEI A L’AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA. 

 
ANTECEDENTS 

 
“La informació és una eina bàsica per a la relació d’ajuda i s’entén com aquella relació en la                  
qual el professional intenta estimular i capacitar el subjecte a fi que sigui capaç d’ajudar-se a                
si mateix”.Aquestes són les paraules que encapçalen el punt 1.2 El dret a la informació de                
les recomanacions del comitè d’Ètica dels Serveis Social “La confidencialitat en la            
intervenció social”, publicat pel Departament de Benestar i Família l’octubre de 2013. 
 
Aquest document continua fent esment de La Declaració Universal dels Drets Humans            
establint que: “Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou no                
ser molestat a causa de les seves opinions, investigar i rebre informació i opinions, i               
difondre-les sense limitacions de fronteres per qualsevol mitjà d’expressió”. 
 
Literalment, la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 10, estableix el               
dret a la informació en l’àmbit dels serveis social. En efecte, totes les persones tenen dret a                 
reclamar i rebre informació veraç sobre els serveis. 
 
El punt 4 de les recomanacions del comitè ètic abans esmentat, es basa en: Els espais i                 
els entorns de treball afavoridors de la confidencialitat. 
 
“Des d’una perspectiva ètica, la confidencialitat i la protecció de dades en els serveis socials               
ens obliguen a revisar els nostres entorns de treball, des de l’atenció a les persones al                
carrer fins als espais institucionals tan diferents com els despatxos de serveis socials o els               
serveis residencials, que han de ser llocs on viuen les persones. Aquesta visió, també ha de                
fixar-se en els diferents mitjans de suport (sistema informàtic, fax, telèfon o paper), ens han               
de fer reflexionar sobre com han de ser aquests espais i mitjans i sobre quin ús en fem per                   
tal de complir el nostre deure, és a dir, si ho fem de manera acurada i respectuosa amb els                   
drets de les persones”. 
 
En data 8 de juliol de 2019 el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt ha publicat la                
Memòria 2018; Fornells de la Selva s’inclou en aquesta memòria de manera desglossada,             
però agafarem de referent per veure el volum d’usuaris en que ens movem la dada del Punt                 
3: Atenció Social Bàsica, que fa referència als serveis descentralitzats pel territori, els             
serveis més pròxims a la ciutadania. Aquests són serveis formats per un educador social i               
un treballador social, que atenen situacions individuals i/o familiars de necessitat social.            
Aquests han d’oferir informació, assessorament i orientació. Per altra banda diagnostiquen,           
valoren i intervenen en situacions de risc social i s’encarreguen de tramitar recursos i              
prestacions socials. 
 
El programa d’expedients GESS implantat durant l’any 2018 ens detalla que a Fornells de la               
Selva els nombre d’expedients ha estat de 109. 
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Aquesta és la dada amb la que ens haurem de centrar per aquesta moció, 109 usuaris                
que necessiten intimitat i confidencialitat per poder afrontar i combatre          
problemàtiques de caràcter social difícils de gestionar. 
La privacitat i la intimitat solen referir-se a un mateix concepte relatiu a la llibertat, al dret de                  
l’individu a no patir la intrusió d’altres en aquells sentiments, idees, creences i altres              
aspectes de la seva persona que pertanyen a la seva condició com a tal (tots aquells                
relatius a la dignitat de l’ésser humà). 
La confidencialitat es refereix al deure d’evitar la divulgació de dades referents a l’esfera              
íntima de les persones. Té, doncs, un valor instrumental. La privacitat i la intimitat són               
requeriments per parlar de confidencialitat. 
L'espai actual on es fa l'atenció als usuaris dels Serveis Socials de Fornells de la Selva, no                 
compleix amb els requisits exposats anteriorment que marca la llei. Destaquem que el             
despatx té la porta de vidre, hi ha gran concurrència de gent i es poden arribar a sentir les                   
converses entre els usuaris i els treballadors. 
 
Davant dels comentaris que ens han fet arribar d’aquest servei reclamant privacitat i             
confidencialitat, valorant la normativa i observant la realitat de l'espai on es realitzen les              
consultes dels serveis socials a Fornells, 
 

PROPOSEM 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
- PRIMER: Buscar un lloc adequat en el Local d'Entitats de Fornells de la Selva per portar a                  
terme la feina dels treballadors socials i els usuaris, lliurant-los un espai que respecti la seva                
privacitat. 
 
- SEGON: Dotar aquests despatxos amb tot els equipaments necessaris, els quals seran             
d'ús exclusiu per els treballadors socials. 
 
- TERCER: Donar compte en els plens municipals per part de la regidoria de Benestar               
Social de com s'està duent a terme el canvi d'ubicació dels despatxos, durant el primer any                
després de l'aprovació d'aquesta moció. 
 
 
 
Fornells de la Selva, 31 de juliol de 2019 
 


