Quadre de classificació municipal

Codi
J100

Nom
SERVEIS SOCIALS

Nivell
Grup de
sèries

Hereta

Funció

Arxiu Municipal de Terrassa
Cronologi
a

1821 Programar, prestar i gestionar els serveis socials. Aquests tenen com a finalitat assegurar el
dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la
cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc
de la justícia social i el benestar de les persones. Els serveis socials s’adrecen a tota la
població i tenen com a destinatàries totes aquelles persones que precisin informació,
diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual o comunitari, per fer front
a situacions de necessitat personal bàsica, desigualtat social o per a la seva prevenció. Seran
especialment destinatàries les persones amb problemes socials que es trobin en alguna o
algunes de les situacions de necessitats següents: Envelliment; Manca d’autonomia personal o
funcional; Exclusió social i aïllament social; Situacions de necessitat social relacionades amb
la manca d’habitatge; Persones amb discapacitat; Situacions de vulnerabilitat, de risc o de
dificultat social per a les dones; Violència de gènere i violència familiar; Situacions de
necessitat social relacionades amb la desestructuració familiar; Drogodependències i altres
addiccions; Violència i delinqüència juvenil; Pobresa, condicions laborals precàries i atur;
Malalties mentals i malalties cròniques; Situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social
per a la infància i l’adolescència; Discriminació per raó de gènere, lloc de procedència,
discapacitat, de malaltia, d’ètnia cultural, religiosa i d’altres; Problemes de convivència i de
cohesió social; Situacions de victimització a persones que han estat víctimes de delictes
violents i els seus familiars; Persones sotmeses a mesures d’execució penal i els seus
familiars; Urgències socials; Emergències socials per catàstrofes; Situació de petició d’asil;
Altres necessitats personals bàsiques o socials que es considerin d’especial rellevància.
Les prestacions que de serveis socials són les següents: Detectar les necessitats personals
bàsiques i les necessitats socials dels ciutadans i de les ciutadanes de la ciutat; Prevenir,
atendre i promoure la reinserció social en la situació de marginació i exclusió social; Facilitat
que les persones assoleixin l’autonomia personal i funcional en al unitat familiar o de
convivència que desitgin; Afavorir la convivència social; Afavorir la igualtat efectiva de les
persones, eliminant així discriminacions per raó de gènere, discapacitat o qualsevol altre
condició o circumstància personal o social arbitrària; Atendre les necessitats derivades de la
manca de recursos bàsics i dels dèficits en les relacions interpersonals i amb l’entorn, tot
evitant quan sigui possible, la institucionalització com la solució d’aquestes carències; Assignar
equitativament l’ús dels recursos socials disponibles; Promoure la cohesió social i la resolució
comunitària de els necessitats socials, mitjançant polítiques preventives i comunitàries a tot el
territori; Promoure la participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua, l’acció voluntària, i les
altres formes d’acció solidària en els afers de la comunitat; Promoure la tolerància, el respecte
i la responsabilitat en les relacions personals, familiars i socials; Lluitar contra l'’stigmatització
de qualsevol col lectiu desfavorit atès pels serveis socials; Oferir informació, orientació i
assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials existents i a les
actuacions socials a què poden tenir accés; Valorar i realitzar el diagnòstic social i/o
socioeducatiu i/o socio-laboral de les situacions de necessitat social a demanda de la persona

Suport
Híbrid

Taules
d'avaluació
documental
No avaluable

Disposició
No avaluable

Nivell de
protecció
segons
LOPD
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usuària, del seu entorn familiar o social, o d’altres serveis de la xarxa d’atenció pública de
serveis socials; Realitzar les actuacions preventives, el tractament social i/o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer l’avaluació de les mateixes;
Intervenir en els nuclis familiars en situació de risc social, especialment quan hi ha infants;
Impulsar projectcomunitaris i programes transversals, especialment aquells que cerquen la
integració i la participació social de les persones, famílies i grups en situacions de risc; Prestar
serveis de centres oberts per a infants i adolescents; Orientar l’accés als serveis socials
especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial; Promoure mesures
de reinserció social, laboral i educativa; Gestionar prestacions d’urgència social; Aplicar
protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col lectius més
vulnerables; Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i
comarcal i aquelles altres que se li puguin atribuir; Coordinar-se amb els serveis socials
especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, així com
amb les entitats del món associatiu i amb les que desenvolupen actuacions en l’àmbit dels
serveis socials; Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de
persones afectades per assumptes judicials.
Productors:
Juntes, comissions i instituts municipals de Serveis Socials: Junta local de Beneficència i
Assistència Social [1849-1971]; Comissió Municipal de Beneficència [1849/1971]; Comisión
Municipal de Sanidad y Obras Sociales [1971-1978]; Departament de Serveis Socials [19781983]; Servei d’Atenció Social Primària, depenent de l’Institut Municipal de Salut i Qualitat de
Vida [1984-1991]; Serveis Socials d’Atenció Social Primària [1992]; Institut Municipal de
Serveis Socials [1993-2004]; Serveis Socials, depenent de l’Institut Municipal de Salut i
Benestar Social [2005- …].
Altres juntes locals: Junta Local de Reformes Socials de Terrassa [1872-1931]; Junta Central
d’Auxilis [1897/1936]; Delegació Local del Consell del Treball [1924-1936]; Auxilio Social
[1939-1971]; Junta Local del Patronato de redención de penas por el trabajo [1938/1969];
Immigrants: Junta Benèfica d’Auxili als Emigrants [1919]; Taula de Noves Immigracions [2003…]; Observatori permanent de la interculturalitat [2003- …].
Infància i adolescència: Junta de Protecció a la Infància [1922-1931]; Junta local de protecció
de menors [1932-1936]; Comitè Directiu Central del Segell Pro-Infància [1933-1937]; Obra
Nacional de Protección a los Huerfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra [1943-1960];
Junta local de protección de menores [1951-1977].
Ancianitat: Patronat local de la vellesa [1915/1966]; Consell Municipal de Jubilats [1980-1988];
Consell Municipal de Jubilats i Pensionistes [1989- …].
Dona: Patronat Protecció de la Dona [1958/1973]
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Centres oberts i aules-taller: Centre Obert “La Cogullada” [1988- …]; Centre Obert “Vilardell”
[1989- …]; Centre Obert “Sant Llorenç” […]; Aula-Taller Can Palet [1986-…]: Aula-Taller La
Cogullada [1986-1991]; Escola de Mares i Salut […]
Centres assistencials: Fundació Beneficència Monfort [1868-1959]; Alberg de les germanes
Josefines [1900-1902]; Fundació Busquets [1903-…]; Llar El Pinsà [1986-1993]; …
Millorar el benestar social i afavorir la promoció i la integració de les persones a la societat.
Són un conjunt de serveis de primera instància adreçats a conèixer i intervenir amb persones,
famílies, i grups per tal d’ajudar a trobar solucions a les seves dificultats socials, així com
també prevenir situacions d’exclusió social.

J101

ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA

Subgrup
de sèries

J100

J102

EXPEDIENTS DE
L’EQUIP BÀSIC
D’ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA

Sèrie

J101

Servei d’informació i orientació, de tractament i suport a famílies, persones i grups gestionat
des de l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària.

J129

EXPEDIENT DEL
SERVEI D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA (SAD)

Sèrie

J101

Gestionar els ajuts dels serveis socials per a l'assistència domiciliària. Els ajuts són de tres
tipus: menjar a domicili, teleassistència i ajuts a la llar. L'expedient s'inicia amb uns sol·licitud
per part de l’usari i es valoren els aspectes socials i familiars per a la concessió de l'ajuda.

J103

EXPEDIENTS
Sèrie
D’ATENCIÓ AL GÈNERE
FEMENÍ

J101

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

J120

EXPEDIENTS
D'ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

Subsèrie

J103

J121

EXPEDIENTS
D'ACOLLIDA

Subsèrie

J122

EXPEDIENTS
D'INSERCIÓ LABORAL

J123

EXPEDIENTS
D'ORIENTACIÓ
LABORAL

Arxiu Municipal de Terrassa

1978 -

Híbrid

No avaluable

No avaluable

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

1984 Paper.

Sense TAD

Híbrid

Sense TAD

Permanent

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

Subsèrie

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

Subsèrie

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

19?? -
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J124

EXPEDIENTS
D'ASSESSORAMENT
JURÍDIC

Subsèrie

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

J125

EXPEDIENTS
Subsèrie
D'ORIENTACIÓ SEXUAL

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

J126

EXPEDIENTS DE
MEDIACIÓ EN
CONFLICTES DE
GÈNERE

Subsèrie

J103

Actuar en situacions dins les quals una dona necessita suport laboral, jurídic, d’atenció
psicològica, d’acollida o d’orientació sexual.

Sense TAD

Permanent

J104

EXPEDIENTS DE
L’EQUIP D’ATENCIÓ A
LA INFÀNCIA I A
L’ADOLESCÈNCIA

Sèrie

J101

Protegir i dotar de suport legal i jurídic un menor en situació de desemparament i d’alt risc
social per qualsevol circumstància.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J105

EXPEDIENTS
D’ATENCIÓ A LA
DISCAPACITAT

Sèrie

J101

Activitat en tot allò referent a l’atenció als discapacitats, dirigida pel Punt d’Atenció a la
Discapacitat.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J106

EXPEDIENT
D’ACTIVITATS DE LA
GENT GRAN

Sèrie

J101

Organització i celebració d’activitats específiques de la gent gran. Activitats com “mes
d’octubre”, mes de la gent gran, el “saló de la Gent Gran”, i altres que es realitzen al llarg de
l’any.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J134

USUARIS GENT GRAN

Sèrie

J101

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J133

SUPORT A LA
DEPENDÈNCIA

Sèrie

J101

Híbrid

Sense TAD

Permanent

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per
raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua
d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o
ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement oficial
de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a
les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

2006-
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J107

SUPORT A
POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Subgrup
de sèries

J100

Fa referència a campanyes anuals o permanent, programes i projectes, però també cursos i
formació relacionats amb la promoció de la dona i el foment de la igualtat. Moltes vegades el
resultat documental d’aquestes campanyes és només el producte final (el tríptic, fulletó o
material imprès) o el pdf del mateix, en suport electrònic. També hi pot haver, però, la
documentació per a la realització de l’activitat o campanya concreta.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J108

ACTIVITATS I
PROJECTES

Sèrie

J107

Materialitzar en actuacions concretes activitats de foment per la igualtat del gènere femení.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J109

ACTIVITATS
PROGRAMADES DE
POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Subsèrie

J108

Materialitzar en actuacions concretes activitats de foment per la igualtat del gènere femení que 19?? es realitzen de forma periòdica anualment com projectes i programes, activitats permanents i
campanyes.

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J110

ACTIVITATS
COMUNICATIVES I
FORMATIVES DE
POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Subsèrie

J108

Materialitzar en actuacions concretes i activitats de foment per la igualtat del gènere femení a
través de la difusió de publicacions, comunicació, formació o premis.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J111

ACTIVITATS
RELACIONALS DE
POLÍTIQUES DE
GÈNERE

Subsèrie

J108

Materialitzar en actuacions concretes activitats de foment per la igualtat del gènere femení
mitjançant actuacions amb la participació d'organismes o entitats.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J112

SUPORT A LA
MOBILITAT

Subgrup
de sèries

J100

Facilitar la mobilitat de les persones amb dificultats per la ciutat i gestió dels sistemes de
transport que els siguin adients.

19?? -

Híbrid

No avaluable

No avaluable.

J113

EXPEDIENTS DE
TOLERÀNCIA
D’APARCAMENT

Sèrie

J112

Acreditar el dret de les persones que tenen mobilitat reduïda a poder utilitzar espais de
destinació o punts d’accés restringit.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent

J114

EXPEDIENTS DE
RESERVA DE PLACES
D’APARCAMENT

Sèrie

J112

Acreditar la reserva d’aparcament d’un espai, per a persones amb mobilitat reduïda, personal i
intransferible a prop del domicili o del lloc de treball.

19?? -

Híbrid

Sense TAD

Permanent
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J115

SOL·LICITUD D’ACCÉS
GRATUÏT O REDUÏT AL
SERVEI DE
TRANSPORT PÚBLIC

Sèrie

J112

Accedir de forma més econòmica al transport públic de la ciutat. Beneficiar a les persones amb 19?? recursos econòmics suficients l’ús gratuït o reduït dels transports, museus i altres
equipaments municipals de la ciutat.

Híbrid

316 Destrucció total

J116

GESTIÓ AJUTS
SOCIALS

Subgrup
de sèries

J100

Tramitar

19?? -

Híbrid

J117

AJUTS INDIVIDUALS DE Sèrie
MENJADOR

J116

Efectuar el pagament individual del menjador escolar als alumnes que pertanyin a famílies en
determinades circumstàncies socioeconòmiques segons les condicions establertes.

19?? -

Híbrid

541 Destrucció total
en un termini de
cinc anys.

J128

AJUTS ECONÒMICS
D'URGÈNCIA SOCIAL

Sèrie

J116

"Prestacions econòmiques per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques
de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit i l'allotjament"
(http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgne
xtoid=840d479326254210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=840d4793262542
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default)

J135

AJUTS I PRESTACIONS
ECONÒMIQUES PER
RAONS SOCIALS

Sèrie

J116

Ajudes (econòmiques o materials: menjar, roba,…) que històricament ha ofert l'Ajuntament per
la seva competència en beneficència, auxili als ciutadans més desvalguts o amb menys
recursos de la ciutat. Els motius de l'ajuda poden variar, però la funció és la mateixa, tot i que
sense la immediatesa dels "ajuts econòmics d'urgència social". Motius de beneficència:
estatus de pobresa, orfes i vídues, d'excombatents, damnificats per catàstrofes naturals,
lactància, vellesa...

1840-

Paper

Expedients
d’ajuts per a
l’adquisició de
llibres escolars
(295),
Expedients
d’ajuts
individuals per
l’assistència
d’infants a
escoles bressol
(296),
Expedients
d’ajuts
individuals per
assistència a
colònies i
campaments

No avaluable

No avaluable.

Quadre de classificació municipal

Arxiu Municipal de Terrassa
(297),

J118

CIUTADANIA I DRETS
CIVILS

Subgrup
de sèries

J100

Fomentar el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s’estructuren
en programes i serveis que impulsen la corresponsabilitat de la ciutadania en l’exercici de llurs
drets i deures.

2006 –

J119

EXPEDIENTS DE
REAGRUPAMENT
FAMILIAR I
INTEGRACIÓ SOCIAL

Sèrie

J118

Coordinar de forma organitzada l’arribada d’altres membres de famílies immigrants de països
estrangers ja instal·lades a la ciutat. Emetre un informe sobre l'estat de l'habitatge
(reagrupament), o l'arrelament social del resident per tal que es pugui demanar permís de
residència a la Delegació del Govern Civil.

2005 -

J127

MEDIACIÓ SOCIAL I
LABORAL

Sèrie

J118

J130

ACOLLIDA

Sèrie

J131

DRETS I LLIBERTATS

Sèrie

Híbrid

No avaluable

No avaluable.

662 i 663

Destrucció total
en el termini d'un
any

Promoure la convivència i fomenta el civisme mitjançant accions de mediació entre ciutadans.
També de l'àmbit laboral. Part històrica:
1900. Es crea la Junta Local de Reformes Socials amb la necessitat de vincular la primera
legislació sobre treball de dones i infants amb organismes que inspeccionessin la seva
aplicació. Les competències anaren transformant-se a vigilància de normes de seguretat i
higiene a les fàbriques, estudis estadístics de la força de treball o l'exercici de mediació i
assessorament davant conflictes entre treballadors i empresaris. El 1903 es constituïren en
extensions d'un nou aparell molt centralitzat: l'Institut de Reformes Socials. Aquest, però,
desaparegué aviat. 1924. S'adopta la denominació de Delegacions Locals de Consell Laboral,
fins que desaparegué amb la guerra civil. No es descarta que a partir de 1939 hi hagués algun
tipus d'actuació vinculada a a la CNS

Sense TAD

Permanent

J118

Activitats per a les persones nouvingudes en relació al coneixement de la llengua, la tradició,
la cultura i la ciutat.

Sense TAD

Permanent

J118

Gestió de la igualtat en matèria de religions i multiculturalitat. Vetllar pel respecte de les
diferències culturals i socials del barri.

Sense TAD

Permanent
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J132

FOMENT A LA
CONVIVÈNCIA

Sèrie

J118

Foment i organització d'activitats culturals i de lleure per als veïns d'una zona o barri concret
on hi ha forta presència d'immigrants.

Arxiu Municipal de Terrassa
Sense TAD

Permanent

