
Departament de Benestar Social 

 

L’ajuntament d’Almoines amplia les hores i canvia els dies d’atenció de 

l’equip de Serveis Socials. A partir de gener del 2018 els dies d’atenció 

seran dilluns i divendres de 9.00  a 13.30 hores.  

S’introdueix com a novetat important que s’ha produït una integració de 

l’equip de Serveis Socials i el Servei Municipal d’atenció a la Dependència. 

De forma que les tramitacions respecte del Sistema de Dependència a partir 

d’aquet any podran realitzar-se al Departament de Benestar social del seu 

ajuntament, per tant no caldrà desplaçar-se fins a la seu de la 

Mancomunitat de Municipis de la Safor a Gandia. 

Recordar que els Serveis Socials Generals constitueixen l’estructura bàsica 

del sistema públic de serveis socials, per mitjà de la prestació d’una atenció 

integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través 

d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit 

primari, amb caràcter universal i gratuït. 

Els programes bàsics que presta son els de: 

Servei d’informació, Orientació i Assessorament tècnic, sobre drets i 

recursos socials adequats. 

Servei d’ajuda a Domicili, amb l’objectiu de facilitat la permanència de la 

persona en el seu nucli. 

Programes de Cooperació Social, per fomentar la iniciativa social, 

l’associacionisme i el voluntariat social. 

Programes de Convivència i Reinserció Social per possibilitar la 

integració en la comunitat. 

Programes d’oci i Temps Lliure. 

Programes de Gestió de les Prestacions Econòmiques 

Programes de Prevenció i Reinserció Social intervenció social en 

persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus 

conflictes i la seva inserció personal en el medi social. 

A més també desenvolupa uns Programes Específics: 

Programa d’absentisme Escolar. Es tracta d´un treball coordinat entre 

els centres educatius de la comarca, el cossos de la policia local i el serveis 

socials generals, El que es tracta és evitar i/0 reduir els casos d’absentisme 

escolar. 



 

Programa de Suport a l’estructura i Dinàmica Familiar. Busca ajudar a 

les famílies a resoldre les seues dificultats, no sols des del punt de vista de 

la falta de recursos socials, sinó també i de forma especial, en l’àmbit de les 

relacions entre tots els membres de la família. 

Programa d’atenció a Menors amb Mesures Judicials de Medi Obert. 

Implementació i seguiment del compliment del Pla establert de les mesures 

judicials en règim obert imposades a menors. Es duua cap des de la 

Mancomunitat en col·laboració amb els Ajuntaments Adherits als Serveis 

Socials. 

Tramitacions que es porten a lloc des de Serveis Socials: 

Discapacitats. 

 Sol·licitud de la Valoració del grau de discapacitat. 

 Prestacions econòmiques per a l’eliminació de barreres 

arquitectòniques, desenvolupament personal i atenció institucional. 

 Pensions no contributives per Discapacitat. 

 Targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Targetes pera a discapacitats. 

Família i Menors 

 Prestacions Econòmiques Individuals per acolliment de menors. 

 Sol·licituds d’acolliment familiar. 

 Ajudes econòmiques del programa d’emergència social. 

 Renda Garantida de Ciutadania. 

 Títol de família nombrosa. 

Dona 

 Sol·licitud ingrés en centre per a dones. 

 Sol·licitud del Tele-alarma mòbil per a dones víctimes de violència de 

gènere. 

Tercera Edat 

 Servei d’ajuda a domicili 

 Prestacions Econòmiques individualitzades per eliminació de barreres 

arquitectòniques. 

 Servei de tele-assistència domiciliària. 

 Programa “Menjar a casa”. 

 Pensions no Contributives per jubilació. 

 Activitats i recursos d’oci: termalisme social, vacances i targetes de 

descompte. 



A més de totes aquestes s’inclouen també aquelles tramitacions pròpies del 

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència  que s’han de realitzar per  

aconseguir prestacions i serveis pròpies del Sistema sempre tractant de 

cobrir les necessitats pròpies de persones valorades en situació de 

dependència. 

 

 

 

 


