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jsa/csm
Expt: SP 5599/20 General 4513/20
Ass: Aprovació amb avocació conveni de finançament amb el CCVO per a la gestió i
la prestació dels serveis socials bàsics, per a l’any 2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que en data 20 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de la Roca va
aprovar l’addenda d’un conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic
d’atenció social amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (en endavant CCVO),
conveni aprovat pel Ple del CCVO en data 18 de juliol de 2018, en exercici de
les competències que te establertes a l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que estableix que “L'àrea bàsica de
serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat
especialment amb aquesta finalitat”
El primer punt de l’esmentat acord era:
PRIMER.- Aprovar el conveni proposat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental,
pel qual el Consell assumeix la plena gestió del servei bàsic d’atenció
social en el municipi de la Roca del Vallès, amb la subsegüent
subrogació del personal de l’Ajuntament que presta aquest servei, en els
termes de la minuta de conveni que s’annexa a aquest acord, la qual en
forma part a tots els efectes amb un cost anual de 184.469,90 euros, per
a l’any 2019 i següents.
En l’esmentat conveni, s’especificava que:
Les obligacions de gestió es durien a terme mitjançant 4 treballadors, segons
aquesta distribució:
Educador/a social
Educador/a social
Treballador/a social
Treballador/a social

37,5
37,5
37,5
37,5

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi incloïen com a hores dedicades les que
s’escaiessin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al
servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades.
També es dedicava una persona per a realitzar tasques de coordinació, en un
percentatge de dedicació de 7 h a la setmana de dedicació presencial i 3’5 hores
setmanal de dedicació no presencial, i el personal d’estructura del Consell
Comarcal amb un percentatge de dedicació del 0,15% del cost total del servei,
aquest percentatge realitzat segons càlculs d’elaboració pròpia.
Així, els costos estimats per a l’any 2019 eren els següents:
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Any
2019

Import estimat per coordinació
14.341,22 €

Any
2019

Import per estructura
289,44 €

Fent un total de 184.469,90 euros per l’any 2019
Atès que La vigència de l’esmentat conveni s’estenia fins el 31 de desembre de
2019. Amb l’acabament de la vigència del conveni, la part que ha quedat
afectada és la determinació del finançament dels serveis socials a la Roca del
Vallès, per a l’any 2020, atès que la gestió dels serveis social bàsics li ve donada
al CCVO per la normativa vigent aplicable.
Atès que el 22 de febrer de 2019 es dicta resolució d’alcaldia 259/19, notificada
al CCVO en data 25 de febrer, per la qual s’incoa la tramitació de l’adscripció de
l’administratiu que estava donant suport als serveis socials bàsics de la Roca, a
un altre lloc de treball dins de l’organització de l’Ajuntament de la Roca. Així les
coses, el 16 d’abril de 2019, i amb registre d’entrada numero 3774, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental notifica a l’Ajuntament l’acord del Ple del CCVO, de
data 10 d’abril de 2019 sobre la modificació del conveni per a la gestió i
prestació del servei bàsic d’atenció social, per incloure-hi un/a administratiu/va,
amb una dedicació de 37,5h. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen
com a hores dedicades les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o
permisos del personal destinat al servei i les destinades a la formació relativa
amb les funcions esmentades, amb un cost de 24.286,40 €. En data 13 de
gener de 2020, i amb registre d’entrada 309, el CCVO notifica a l’Ajuntament
l’acord del Ple del CCVO, de data 24 de desembre de 2019, pel qual s’aprova
l’esmena de la modificació del conveni per a la prestació del servei d’atenció
social amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès pel qual s’ha detectat una errada
en els costos del personal administratiu, que passaran a ser de 32.381,87 €
anuals.
Atès que en data 23 de juliol de 2020, el ple de l’Ajuntament de la Roca va
aprovar la
modificació del Conveni per a la inclusió d’aquest personal
administratiu, per un import de 32.381,37 euros per a l’any 2020 i amb efectes
retroactius.
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Pel que fa al capítol de finançament, els serveis socials bàsics de les àrees
bàsiques de Catalunya reben aportació de la Generalitat de Catalunya. Aquest
finançament es concreta, per a cada àrea bàsica en un Contracte-Programa, que
signa el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, el CCVO
promou convenis de col·laboració amb cada ajuntament de l’ Àrea bàsica Valles
Oriental-resta de municipis, per a la gestió d’aquest finançament.
El darrer conveni en vigor és el Conveni de col·laboració per a la gestió i la
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen
part de l’ Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, aprovat el 3
d’abril de 2017 per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès
Per a l’any 2019, el finançament establert era el següent:
PROFESSIONAL
2- T.S.
2- E.S.

DEDICACIO
100%
100%

FINANÇAM
45.972,83 €
45.972,83 €

%FINANÇ
100%
100%

En data 31 de juliol de 2020, i amb registre d’entrada 6995/2020, el CCVO
presenta a l’Ajuntament una addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració
per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, amb els
ajuntaments que formen part de l’ Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès
Oriental per a l’any 2020 , addenda que reflecteix els finançament que es rebrà
de la Generalitat per a cadascun dels ajuntaments de la comarca, en matèria de
serveis socials.
Aquesta pròrroga del conveni de col·laboració encara no ha estat aprovat per
l’Ajuntament, entre d’altres perquè es possible que no es pugui prorrogar un
conveni que ja està caducat.
En data 23/4/2020 i amb registre d’entrada 3190/2020, el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ha notificat a l’Ajuntament l’acord del Ple del Consell 2020/2, pel
qual s’aprova el contingut i la signatura del conveni per a la gestió i la prestació
del Servei Bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments, l’objecte del qual és
establir la relació, participació, obligacions, coordinació i cooperació entre CCVO i
Ajuntament, en la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social a la Roca.
Aquest conveni no ha estat aprovat encara per l’Ajuntament, atès que planteja
seriosos dubtes en tant la competència dels serveis, els costos dels mateixos, el
règim econòmic que presenta, així com l’increment del mateix respecte el
conveni que va finalitzar el desembre de 2019, que segons el CCVO correspon a
uns costos indirectes que no han estat encara degudament justificats pel Consell
Comarcal. No cal dir també que pressupostàriament, en el moment que es
presenta el conveni (abril de 2020), i la informació prèvia al mateix (febrer de
2020), els pressupostos dels ajuntament ja estan confeccionats i difícilment es
poden adaptar a aquest increment proposat de forma unilateral pel Consell
Comarcal.
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Els dubtes que des de l’Ajuntament s’han plantejat són els següents:
COMPETENCIA I GESTIO
La premissa bàsica de l’Ajuntament en relació a la gestió dels serveis socials
bàsics es sustenta, segons ordenament jurídic, en què és la comarca, i en el cas
que ocupa, el Consell Comarcal del Vallès Oriental la institució competent per a
la prestació d’aquests serveis socials bàsics.
L’any 2018, l’Ajuntament va subrogar el personal de serveis socials al CCVO, el
qual va assumir la gestió dels serveis socials bàsics que normativament ja li
pertocava. En el conveni que ara planteja el CCVO, no s’explicita clarament de
qui és la obligació de gestionar els serveis socials bàsics a la Roca, sinó que dins
de les obligacions del CCVO nomes posa la col·laboració en la gestió dels serveis
socials bàsics.
Ja que la competència és del CCVO, l’entitat que hauria de dictar els actes
administratius respecte a la gestió dels serveis socials bàsics hauria de ser el
propi CCVO. No és així. El CCVO promou que sigui l’aparell administratiu de
l’Ajuntament, amb els seus òrgans de govern (ple, junta de govern i alcalde), qui
dicti tots els actes administratius de la Àrea bàsica.
Així, a tall d’exemple,
l’alcalde dicta resolucions d’atorgament d’ajuts d’urgència, el servei d’economia
gestiona els pagaments de l’àrea bàsica, l’atenció telefònica es realitza
mitjançant l’OAC municipal...
D’altra banda, cal delimitar exactament quin servei és el que el CCVO vol
conveniar: si son els serveis socials bàsics, o el servei d’atenció social bàsica.
En alguns moments es refereix als serveis socials bàsics (que engloben els
serveis d’atenció social bàsica, però també el SAD, el SIS i els ajuts d’urgència
social) o només els serveis d’atenció social bàsica.
FINANÇAMENT
També normativament, l’Ajuntament ha de finançar, juntament amb l
Generalitat el cost d’aquesta gestió, amb una ràtio de 66% per part de la
Generalitat i un 33% l’Ajuntament, segons els mòduls que la Generalitat
estableix i que es plasmen en el contracte-programa amb cada àrea bàsica.
Sota aquests paràmetres l’Ajuntament entén que el CCVO ha d’assumir les
despeses de gestió d’aquest servei, inclòs el personal, les baixes i despeses
d’estructura i que l’Ajuntament contribuirà en la part que li pertoca o en la part
del al seu finançament.
També l’Ajuntament entén que aporta finançament per a la prestació d’un servei.
Amb aquesta premissa, no es finança persones concretes. En aquest sentit,
malgrat que hi hagi professionals vinculats als serveis socials bàsics a la Roca,
des de l’Ajuntament s’entén que el CCVO te la potestat i la llibertat de poder
gestionar aquest personal segons les necessitats de l’Àrea bàsica en la seva
totalitat, podent moure personal d’un territori a un altre, en funció de les
necessitats de l’Area bàsica en qüestió.
No es així el que es presenta des del Consell Comarcal. La seva interpretació és
que un personal concret està adscrit a un territori i l’Ajuntament ha d’assumir
totes les despeses de personal (inclòs baixes, formació, desplaçaments,
indemnitzacions, antiguitats....) i totes les despeses indirectes que imputen a
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aquest servei (estructura del CCVO). Tampoc no especifiquen els conceptes que
inclouen els costos indirectes, de la mateixa manera que els salaris dels
treballadors adscrits al servei venen determinats pel seu conveni col·lectiu, i el
finançament total del mateix prové en la seva totalitat a l’ aportació de la
Generalitat i la resta als ajuntaments.
El Consell Comarcal presenta uns costos indirectes que ascendeixen a
36.341’68% (que representa un 13’62%), que no corresponen a despeses
d’estructura, sinó que sembla una manera de finançar el propi ens. Es presenta
el dubte raonable de si l’Ajuntament ha de finançar aquest deute del CCVO sense
que hagi estat notificat prèviament d’aquest fet.
També s’ha de pagar la totalitat d’aquest cost trimestralment i quan el CCVO
rebi el finançament de la Generalitat, realitzarà abonaments de les quantitats
abonades de més a l’Ajuntament. Això implica un finançament previ de la
prestació del servei, que a més vindrà supeditat a l’acompliment d’objectius del
contracte-programa i al pagament real del finançament de la Generalitat.
Tots aquests dubtes que es plantegen fan evident que caldria un aclariment de
caràcter competencial, de gestió, econòmic i de finançament sobre el conveni
que el CCVO planteja.

Atès que el servei gestionat pel Consell Comarcal respecte als serveis socials
bàsics en el municipi de la Roca del Vallès s’està efectivament realitzant.
Atès que cal acomplir amb l’obligació de l’ens local de finançar els serveis socials
bàsics l’any 2020.
Atès que el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa a la determinació del
finançament dels serveis socials bàsics a la Roca del Vallès ha finalitzat.
Atès que el nou conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció
social per als anys 2020-2023 no s’ha aprovat tampoc atesos els dubtes
plantejats, que s’han elevat al Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat.
Atès que el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a la gestió i la
prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen
part de l’ Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental també ha
caducat.
Atès que el CCVO ha proposat l’aprovació i signatura d’una addenda de pròrroga
del Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període
2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de la Àrea bàsica de serveis
socials Resta del Vallès Oriental per a l’any 2020.
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Considerant que la dotació pressupostària prevista per aquest servei en el
pressupost 2020, vigent actualment, així com tota la operativa de gestió
econòmica que es desprèn del mateix està formulada respecte als costos de
2019, que són 184.469,90 euros €, així com el finançament previst pel servei,
provinent de la part corresponent de la Generalitat de Catalunya, atès que la
confecció del mateix es va realitzar abans de la primera informació oficial del
Consell de l’augment dels costos del servei, així com l’aprovació del Pressupost
ha estat previ a la disposició de l’esborrany de conveni 2020-2023.
Atesa l’amenaça de que els crèdits pressupostaris previstos l’any 2020 per a fer
front a aquesta despesa no puguin executar-se aquest any i provoquin un
increment de la despesa per l’any 2021 del 100% del cost previst per aquest
conveni, atès que s’haurà de fer front al pagament de la despesa dels serveis
realitzats l’any 2020 i també els de l’any 2021, la qual cosa suposarà un greu
problema en la confecció del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’any
2021.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 31
de desembre de 2020
Vist l’informe d’intervenciò de data 31 de desembre de 2020.
Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan
delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs,
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la
resolució del procediment.
Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular
de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
És per tot això, en l’ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC :
PRIMER.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SEGON.- Aprovar L’establiment i l’aprovació de manera urgent el contingut i la
signatura del conveni de col·laboració per al finançament de la gestió i la
prestació del servei bàsic d’atenció social amb el CCVO per l’any 2020, amb un
cost de 184.469,90 euros € per a l’any 2020, i un finançament per part de la
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Generalitat de Catalunya de 91.945’66 €, d’acord amb el text que consta a
l’expedient i transcrit literal a continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS BASICS
D’ATENCIÓ SOCIAL DE L’AREA BÀSICA VALLES ORIENTAL-RESTA DE MUNICIPIS
EN EL MUNICIPI DE LA ROCA DEL VALLES, PER A L’ANY 2020
“REUNITS
D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal,
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I, de l’altra, el senyor Albert Gil i Gutierrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta
Garcerà.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple
comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de
2003).
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar
aquest document, i
EXPOSEN
1. L’11 de desembre de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en
endavant el CCVO, i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant
l’AJUNTAMENT es va formalitzar el conveni per a la gestió i la prestació
del servei bàsic d’atenció social en el municipi de la Roca del Vallès.
2. En data 20 de desembre de 2018, l’Ajuntament i el CCVO van formalitzar
l’addenda del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic
d’atenció social, el qual, en el seu article 1 especificava que “el Consell
assumeix la plena gestió del servei bàsic d’atenció social en el municipi de
la Roca del Vallès, amb la subsegüent subrogació del personal de
l’Ajuntament que presta aquest servei”.
3. El 3 d’agost de 2016, el CCVO i el Departament de Treball, Afers Socials i
Família formalitzaren el contracte programa 2016-2019, per a la
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coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
4. El 5 de febrer de 2020 el CCVO i la Generalitat de Catalunya van
formalitzar l’Addenda de pròrroga per al 2020 dels serveis i programes
inclosos en l’anualitat del Contracte Programa 2016-2019, en les
mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la
recurrència per a tot l’exercici 2020.
5. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials
són la unitat primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels
serveis socials bàsics. D’acord amb aquest article, la gestió de l’àrea
bàsica pels municipis de menys de vint mil habitants correspon a la
comarca.
6. L’article 62 de la LSS disposa que els ajuntaments i la Generalitat
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent
personal, programes, SAD, i altres que siguin bàsics, amb possibilitat de
copagament per part dels usuaris
Fonaments jurídics


De la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS)
o Art. 5, on es determinen els principis del sistema públic de serveis
socials
o Art. 13, que estableix que els usuaris de SS han de contribuir al
finançament del cost del servei
o Art. 15, que estableix que el sistema públic de serveis socials
s’organitza en xarxa i s’estructura en serveis socials bàsics i
especialitzats.
o Art. 16, que estableix que els serveis socials bàsics (SSB) són el de
més proximitat als usuaris i que està integrat per un equip
multidisciplinari de caràcter directiu, tècnic i administratiu que
s’estableixi per reglament. Els SSB inclouen els equips basics
(EBASP), el serveis d’ajuda a domicili i teleassistència (SAD) i els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents (SIS)
o Art. 17, on s’especifiquen les funcions dels serveis socials bàsics
o Art. 20, que disposa quines són les prestacions del sistema públic de
serveis socials, i les tipologies de prestacions (de servei, econòmiques
o tecnològiques)
o Art 21, que estableix quines actuacions i intervencions realitzades pels
EBASP són prestacions de servei.
o Art 24, que es remet a la Cartera de Serveis socials per a la definició
de cada prestació, població destinatària, equip professional que l’ha
de gestionar, perfils i ràtios dels professionals dels equips i els
estàndards de qualitat.
o Art 31, que estableix les competències dels municipis en tant que
serveis socials.
L’apartat segon de l’article 31 preveu que les
comarques supleixen els municipis de menys de 20.000 habitants en
la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics
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o
o



Del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010/2011.
o Annex I: On es defineix els serveis bàsics d’atenció social com el
conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per
equips tècnics amb l’objecte de promoure els mecanismes per
conèixer, prevenir i intervenir en persones, especialment en situació
de risc social, així com les funcions del servei bàsic d’atenció social



Del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i
serveis socials
o L’Annex, que estableix que dins del sector comarcal del Vallès Oriental
s’observen les àrees bàsiques de Granollers (municipi de Granollers),
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que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir
directament o mancomunadament.
Art. 34, que estableix que les àrees bàsiques són la unitat primària
d’atenció social, que s’organitza sobre una població mínima de 20.000
habitants, i que l’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els
municipis de menys de 20.000 habitants. En aquest cas, la gestió
corresponen a la comarca o a l’ens associatiu creat amb aquesta
finalitat.
Art. 41, que estableix la col·laboració interadministrativa permet
establiments de convenis de fórmules de gestió conjunta.
Art. 59, que estableix que el sistema públic de serveis socials es
finança amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes de l’Estat, les aportacions dels ajuntaments i
altres ens locals, les aportacions d’altres entitats privades i les dels
usuaris.
Art. 60, que disposa que la Generalitat te la responsabilitat de
garantir els recursos necessaris per a que la provisió dels serveis
socials es compleixin adequadament, així com els municipis i altres
ens locals han de consignar en els seus pressupostos les dotacions per
finançar els serveis socials.
Art.62, que disposa que els ajuntaments i la Generalitat comparteixen
el finançament dels serveis socials bàsics, incloent personal,
programes, SAD, i altres que siguin bàsics, amb possibilitat de
copagament per part dels usuaris. En aquest article s’estableix que
l’aportació de la Generalitat s’ha de pagar mitjançant un conveni
quadriennal amb la corporació local titular de l’àrea bàsica, i no pot
ser inferior al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels
programes i projectes, dels SAD i teleassistència que la Cartera i el
Pla estratègic de serveis socials determini per a l’àmbit territorial de
cada àrea bàsica.
Art.65, que estableix la possibilitat de copagament dels usuaris en el
servei de teleassistència i SAD
La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, que disposa que mentre no s’aprovi l’organització
territorial de Catalunya, les administracions locals i supramunicipals
poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens locals
supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències que
els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el
moment d’entrada en vigor de la llei
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Mollet del Vallès (municipi de Mollet del Vallès) i Resta del Vallès
Oriental (conjunt de municipis de la comarca fins a 20.000 habitants)
o Art. 15, que determina com a funcions de l’àrea bàsica la prestació i
gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant equips multi
professionals.
o Art. 26.1, que estableix que correspon als consells comarcal exercir
les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de SS
formades per més d’un municipi.
Del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària
o Art. 7, que determina que correspon als consells comarcals entre
d’altres, la gestió i prestació dels serveis socials d’atenció primària,
en aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d’un
municipi, així com l’assessorament i la formació dels recursos humans
en matèria de serveis socials.
Del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
o Art. 25, que preveu que la comarca pot prestar serveis d’acord amb
els requisits que estableix la pròpia llei, les que li deleguin o
encarreguin de gestionar la Generalitat, la Diputació corresponent,
municipis i altres ens locals. En el cas de les delegacions o encàrrecs
de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-los.
De la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic
o Dels articles 47 als 53 sobre el regim jurídic dels convenis
De la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya,
o Article 108, pel qual les administracions publiques de Catalunya poden
subscriure convenis amb altres administracions publiques
Del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals,
o Article 303, que preveu que pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens local i altres administracions per a
la prestació de serveis o desenvolupament de competències legalment
atribuïdes.

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment del conveni de col·laboració pel
finançament de la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el
municipi de la Roca del Vallès formalitzat pel CONSELL COMARCAL i
l’AJUNTAMENT
Segon. Prestació de funcions per part del CCVO
El Consell Comarcal realitzarà, en el municipi de la Roca del Vallès, les següents
funcions, en acompliment de l’article 17 de la LSS.
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a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur
àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als
drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les
situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn
familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials
d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la
persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa
pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la
xarxa pública han d'elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social,
especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els
que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les
unitats de convivència i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o
de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció
diürna, tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a
persones dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i
comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món
associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de
persones afectades per causes judicials.”
Tercer . Funcions de la Coordinació del servei bàsic d’atenció social
La coordinació es configura com una peça clau en l’acompanyament dels
professionals i dels equips en aquest procés de millora contínua en la intervenció
i atenció al ciutadà.
a. Aportar reflexió i anàlisi. Tant a nivell polític com tècnic.
b. Donar a conèixer bones pràctiques, tant de la pròpia comarca com
d’altres comarques.
c. Establir i acordar criteris tècnics, sempre en relació a l’atenció de les
persones, que garanteixin l’aplicació dels mateixos criteris tècnics.
d. Establir i acordar línies d’organització dels serveis
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e. Compartir coneixement que millori la praxis professional.
f. Coordinar, la planificació
i el seguiment de les accions amb el
responsable polític i/o la persona cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les
Persones.
g. Incorporar la transferència de coneixement com un dels elements que
donen seguretat en el treball i la praxis professional, permetent així una
millor atenció a les persones.
h. Garantir accés a la formació als professionals per millorar les capacitats
adients en el procés d’atenció a les persones.
i. Garantir i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la
millora de la praxis professional.
j. Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca
com una fórmula que permet reforçar, retroalimentar i construir
conjuntament els serveis, els processos d’intervenció, les metodologies i
el coneixement.
Quart . Recursos humans
Les obligacions establertes en el pacte segon, es duen a terme mitjançant
l’equip bàsic d’atenció social primària, format per treballador/s del CONSELL
COMARCAL segons els següent perfils professionals:
Hores
dedicació
setmanals
Educador/a social
37,5
Educador/a social
37,5
Treballador/a social
37,5
Treballador/a social
37,5
Administratiu/va
37,5
Coordinador/a EBASP 10,5

de

Perfil professional

Tercer. Regim econòmic
1. En relació amb les obligacions previstes en el pacte d’aquest conveni,
l’AJUNTAMENT finançarà el cost dels professionals que desenvolupin
aquestes tasques, segons el quadre establert a continuació

Perfil
professional

%
dedicació

Estimació
del
cost
del/a
professional

Educador/a social
Educador/a social
Treballador/a
social
Treballador/a
social
Administratiu/va

100%
100%
100 %

42.459,81 €
42.459,81 €
42.459,81 €

Import
%
estimat de
Finançamen
finançamen
t
de
la
t
de
la
Generalitat
Generalitat
100%
22.986,41 €
100%
22.986,41 €
100%
22.986,41 €

100 %

42.459,81 €

100%

22.986,41 €

19.473,40 €

100%

32.381,37 €

0%

0

32.381,37 €
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Import estimat
a pagar per
l'AJUNTAMENT
19.473,40 €
19.473,40 €
19.473,40 €
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Coordinador/a
EBASP

28%*

14.341,22 €

0%

0

14.341,22 €

*Càlculs d’elaboració pròpia
Així mateix, l’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL, l’import destinat a
estructura de suport del CONSELL COMARCAL, següent:
Any
2020

Import per
estructura
289,44 €

Sisè. Vigència
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els
seus efectes des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020
Setè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment
d’aquesta addenda de modificació seran de coneixement i competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Les parts, després de llegir aquest conveni, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i la signen.”
QUART.- Facultar a l’alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, per a signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la
Intervenció municipal i a l’àrea de Servei i Atenció a les persones, així com donar
compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i al bon
fi d’execució del precedent acord.
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