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Passos: Introducció dades > Validació > Confirmació
Instància genèrica
La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.
Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
ID registre: E/000009-2011
Data i hora:
Nom: JORDI
Primer cognom: CROS
Segon cognom: FERRANDIZ
Raó Social del Sol·licitant: Associació de Veïns de Can Massuet del Far
Tipus de document: DNI
Núm. document: 46039184S
Domicili: Avinguda Dosrius 12 B-202, Bloc: Escala: Planta: Porta:
Província: Barcelona
Municipi: DOSRIUS
Codi postal: 08319
Telèfon de casa: 937916292
Telèfon mòbil: 629753206
Adreça electrònica: jordicros@gmail.com
Dades d'identificació de la persona representant
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Raó Social del Representant:
Tipus de document:
Núm. document:
Domicili:

, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon de casa:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
Dades relatives al servei
Exposo: El dia 8 de febrer va rebre aquesta notícia des del Consell Comarcal: "El Consell
Comarcal del Maresme, a partir del Pla Especial d'Ocupació de "petits arranjaments a domicilis de
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persones vulnerables" subvencionat pel SOC dins el programa IMPULS per l'ocupació, està duent
a terme des del segon semestre de 2010 un programa d'ajut per millorar l'habitabilitat de les llars
de les persones amb necessitats especials a partir de petits arranjaments a la llar. Per petits
arranjaments s'entenen els treballs de reparació o eliminacions de graons, humitats, canvis de
banyera per dutxa, sanejament i tractament antilliscant de la pavimentació, pintura, canvi de
quadres elèctrics, de sanitaris en mal estat...i d'altres que poden ajudar a fer més confortable
l'habitatge de les persones amb necessitats especials i que, per la seva situació econòmica i
social, estan considerades com a "persones vulnerables". Dins d'aquest col·lectiu es troben
famílies amb greus mancances econòmiques (principalment gent gran), persones amb
dependència o amb dicapacitat, amb problemes de mobilitat i pèrdua d'autonomia. El Consell
Comarcal actua a partir de les peticions que realitzen els serveis socials municipals que són els
que coneixen les necessitats reals de les persones que demanen ajut domiciliari. Aquest programa
es va iniciar el segon semestre de 2010 i es va oferir a 29 dels 30 municipis del Maresme (tots
menys Mataró). S'hi han acollit 19: Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, Calella,
Canet de Mar, El Masnou, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana,
Tordera i Vilassar de Mar. Amb les peticions formulades des dels serveis socials d'aquests
ajuntaments, s'han pogut realitzar un total de 97 actuacions a 39 llars que han ocupat 15
persones (3 brigades formades per paletes, pintors, lampistes i manobres; més coordinador del
projecte, cap de brigades i administratiu). El SOC s'ha fet càrrec del sou dels treballadors i el CCM
ha assumit el cost dels materials de construcció, pintura, components elèctrics o de fontaneria...
que s'han necessitat i per als quals ha invertit 11.227,65 €. El projecte continua aquest 2011,
després que la petició presentada pel CCM al programa IMPULS hagi estat aprovat. Tot i això,
només actua una brigada formada per un encarregat paleta, un lampista, un pintor i un
manobre."
Sol·licito: La pregunta que ens fem és perquè Dosrius, no forma part d'aquest programa. Tant
de bo sigui perquè no hi ha ningú que ho necessiti, però agrairíem ens ho aclarissin. Gràcies
anticipades.
Fitxers Adjunts:
Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud
Vull rebre un SMS: Sí
Número de telèfon: 629753206
Vull rebre un correu electrònic: Sí
Adreça electrònica de comunicació: jordicros@gmail.com
Vull rebre notificacions electròniques: No
Pot imprimir-se aquesta pàgina a títol informatiu, i li recordem que pot consultar els seus tràmits,
així com aquesta sol.licitud a la carpeta ciutadana utilitzant certificat digital
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