Servei de Suport en l’atenció de les
persones immigrades
Servei adreçat als Ajuntaments de l’Àrea
Bàsica de la Comarca, així com a totes les
persones estrangeres que hi conviuen amb
l’objectiu de facilitar l’acollida del ciutadà/na al municipi, facilitant l’accés als serveis i
recursos normalitzats i promovent la seva
autonomia i la igualtat d'oportunitats.

Què ofereix el servei?
- Servei d’Acollida Itinerant
- Atenció individualitzada
- Servei de suport tècnic

Parc Torreblanca N-340
08980
Sant Feliu del Llobregat
Telèfon: 936852400 ext. 613
Fax: 936851868
E-mail:
esorribas@elbaixllobregat.cat
http://www.elbaixllobregat.cat

Servei de suport als
municipis en l’atenció de
les persones immigrades

- Punt de difusió de la informació en matèria
d’immigració als municipis
- Activitats de sensibilització
- Realització de materials

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Telèfon: 936852400 ext. 613

Servei d’ Acollida Itinerant
Servei de suport per promoure la integració de les
persones nouvingudes a la comarca, en especial per als
municipis de menys de 20.000 habitants que no
disposen del Servei de Primera Acollida.
Desplegament d’actuacions necessàries per donar
suport a l’elaboració de Plans Integrals d’ Acollida que
permetin la integració de la població nouvinguda i
afavoreixi la cohesió social als municipis.
Entrevistes individuals d’ acollida:
S’ofereixen a totes aquelles persones que arriben de
nou a un municipi de la comarca. Se’ls explica i es
pacta tot el circuit d’ acollida, es passa el
qüestionari de valoració i se’l deriva a les
formacions i serveis que necessiti.
Guia d’ Acollida:
Es facilitarà aquest material adaptable a cada
municipi amb la informació de tots els serveis i
recursos de la zona per tal que la persona pugui
tenir accés als recursos públics.
Sessions formatives:
Organització/gestió de les formacions d’ acollida
dels mòduls de Competències Lingüístiques,
Coneixement de l’Entorn i del Mòdul Laboral.
Acollida retroactiva:
S’ofereix a totes les persones estrangeres que, tot i
ja portant un cert temps convivint al territori, puguin
necessitar del servei (renovacions padronals, no
integració, etc)
Certificat d’ Acollida:
Es farà el seguiment del circuit i un cop tingui les
acreditacions corresponents, es facilitarà el
Certificat Oficial d’ Acollida.

Atenció Individualitzada:
Servei d’atenció i informació individualitzada a
persones estrangeres dels municipis de menys
de 20.000 habitants sobre temes diversos com,
tràmits d’estrangeria, cursos de català i
alfabetització, coneixement de la societat
catalana, etc.
Servei de suport tècnic
Servei de suport i recepció de consultes als
municipis en matèria d’immigració per facilitar
la gestió del fet migratori des dels diferents
ajuntaments de la comarca.
Suport en la gestió i realització dels informes
d’estrangeria realitzats pels Ajuntaments;
- Adequació de l’habitatge
- Arrelament social
- Integració social
- Altres tràmits
Punt de difusió de la informació en matèria
d’immigració als municipis
Activitats de Sensibilització
Realització de materials
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