PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament
d’Olivella per la prestació de serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials
per l’any 2020.
Núm. Expedient: 1374-0042/2020
Fonament de dret
1. El 21 de gener de 2020, la dinamitzadora socio-cultural ha emès informe que, literalment
transcrit, diu:
«I N F O R M E-P R O P O S T A
Regidoria: Acció social, comunitària i igualtat Data: 21/01/2020
Assumpte: Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament
d’Olivella per la prestació de serveis socials d’atenció primària i altre programes de serveis
socials per l’any 2020
Núm. expedient: 1374-0042/2020
Sílvia Villalta i Boix dinamitzadora sociocultural de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en compliment
de la meva funció formulo el present informe-proposta número 03. El present informe dona
resposta a la memòria justificativa on s’analitza la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte
econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, tal i com preveu l’article 50.1 LRJSP,
d’acord amb els següents:
Antecedents
1. A data 21 de desembre de 2015 es va provar l’acord marc 2016/2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i famílies de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat. I que en data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte Programa
2016/2019 entre el Departament esmentat i el Consell Comarcal del Garraf.
2. En data 24 d’octubre de 2019 el Consell Comarcal del Garraf rep la comunicació del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya on diuen que
davant la impossibilitat de tenir a temps el Contracte Programa 2020/2024, es procedeix a
prorrogar el Contracte programa 2019 per aquest 2020 en les mateixes condicions.
3. D’acord amb aquests antecedents i amb la finalitat de concretar la col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olivella i el Consell Comarcal del Garraf es planteja donar continuïtat als serveis i
accions de l’any 2019 amb el present conveni objecte d’informe “Proposta de conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels
serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis per l’any 2020”.
4. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels Serveis Socials d’Atenció Primària i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat al municipi d’Olivella.
5. Obligacions i compromisos per part del Consell Comarcal del Garraf
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-

-

Coordinar i gestionar tot el personal del servei així com el desenvolupament de totes les
accions que es portin a terme.
Aportar el personal necessari per complir les ràtios que es despenen del Contracte
programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, això com el personal complementari acordat amb l’ajuntament, i que es
relacionen a l’annex 1.
Vetllar per la qualitat dels Serveis socials mitjançant el seguiment i la coordinació, i
facilitant també tant la supervisió com la formació permanent dels professionals.
Fer-se càrrec de les despeses de desplaçaments derivats de la prestació del servei dels/les
professionals contractats.

6. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament d’Olivella
- Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal del Garraf en tot allò que es requereixi
per l’execució d’aquest conveni.
- Facilitar les mitjans materials, informàtics, equipaments i espais, pel bon funcionament
del serveis socials d’atenció primària, de manera que es garanteixi l’accessibilitat de
l’usuari, així com la seva intimitat i la custòdia de la documentació. Seran a càrrec de
l’ajuntament les despeses de manteniment i material d’oficina, suport administratiu,
neteja, llum, aigua, telèfon, etc.
7. Seguiment i coordinació
Per a fer el seguiment i valoració del present conveni, es farà mitjançant una Comissió de
Seguiment formada pel/la Conseller o Consellera delegat/da de Serveis Socials del Consell
Comarcal del Garraf i pel/la Regidor/a de Serveis socials del municipi d’Olivella, assistits pels
tècnics/es coordinadors/es dels serveis socials. Aquesta comissió es reunirà com a mínim dos
cops l’any i sempre que alguna de les dues parts ho cregui necessari.
Aquesta comissió de seguiment dirimirà les diferències que puguin sortir de la implementació i
compliment del conveni, sense perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
El funcionament d’aquest Comitè s’ajustarà a les normes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú.
8. Prevenció de riscos laborals i igualtat en el treball
El Consell Comarcal del Garraf, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els
ajuntaments han d’utilitzar els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball, segons l’article 92.7 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista.
Així mateix totes les parts compliran amb la obligació de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
9. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament
de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De
la mateixa manera es comprometen a no cedir a terceres parts les dades esmentades o els arxius
que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al seu
reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
10. Termini de vigència
La duració d’aquest conveni s’estableix per a l’any 2020. Es prorrogarà per anys naturals de forma
automàtica si no és denunciat per qualsevol de les dues parts tres mesos abans de la finalització,
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d’acord amb el que preveu l’article 49.h de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
En el cas d’extinció anticipada i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la comissió de
seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es finalitzen.
11. Aspectes econòmics
El cost d’aquests serveis es dividirà en 12 mensualitats que L’Ajuntament d’Olivella ha de satisfer
a final de cada mes atès que el Consell Comarcal del Garraf procedeix a fer pagaments a la
globalitat dels treballadors/es implicats/des en aquest conveni. El Consell Comarcal facturarà
mensualment i els ajuntaments hauran de fer també el pagament mensual de l’import establert
a l’annex 2, i, si s’acorda, es podran domiciliar els esmentats imports.
En l’últim mes de pagament es regularitzarà l’import total en funció dels costos reals i de
l’atorgació econòmica definitiva que es desprèn del Contracte programa amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta possible regularització econòmica no està prevista a
l’operació comptable que cita el present informe. Tot i que la partida pressupostària actual podria
suportar-la.
Fitxes Contracte-Programa 2020

Cost
3.746,75€
2.060,71€
142.915,89€

Aportació
DTBSF/CCG
3.746,75€
2.060,71€
75.973,85€

Aportació
ajuntament
0€
0€
66.942,04€

Fitxa 1. Ajuts urgències socials
Fitxa 1. AUS Pobresa energètica
Fitxa 1.- Professionals equips bàsics (TS,
ES, Administrativa i coordinació)
Fitxa 1.- SAD Social
**Fitxa 2.2.-Serveis d’intervenció
educativa no residencials per a infants i
adolescents
*Fitxa 6.- Sistemes de resposta urgent
per a dones que es troben en situació de
violència i per als seus fills i filles
*Fitxa 7.- Migracions i ciutadania:
acollida, igualtat i cohesió
*Fitxa 19.1.- Serveis d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència - EAIA
*Fitxa 19.2.- Serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència - SIFE
Fitxa Servei d’informació i assessorament
a dones - SIAD
Espai Jove d’Olivella
Total

12.478,75€
18.536,60€

7.430,77€
6.117,08€

5.047,98€
12.419,52€

12.514,79€

12.514,79€

0€

25.506,00€

25.506,00€

0€

387.391,88€

387.391,88€

0€

90.472,01€

90.472,01€

0€

6.734,04€
11.918,04€
714.275,46€

6.734,04€

611.213,84€

11.918,04€
103.061,62€

12. Modificacions del conveni
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons l’article 49 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es preveu la modificació en els següents supòsits:
- En cas que durant la vigència del conveni s’estableixen altres disposicions a les addendes
del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya
- En cas d’incompliment de les parts als efectes recollits en els compromisos dels
ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf.
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13. Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la derogació del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família
de la Generalitat de Catalunya.
b) Pel transcurs del termini de vigència sense que s’acordi la pròrroga del mateix.
c) Per incompliment de les obligacions i compromisos d’alguna de les parts.
d) Per avinença de les parts signatàries.
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives
i de cooperació.
14. Caràcter no contractual del conveni
Analitzada la finalitat i l’objecte d’aquest conveni, queda meridianament clar que els seus fins no
es poden aconseguir amb un contracte car que l’objecte no està dins de les prestacions pròpies
dels contractes. No consisteix en una prestació a canvi d’un preu, les parts no tenen un interès
patrimonial contraposat sinó que estableixen una col·laboració per aconseguir un mateix fi, es a
dir, tenen uns interessos compartits.
L’article 47.1 LRJSP les obligacions i compromisos de les parts son alienes a les dels contractes
per això no és d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/ UE, de 26 de febrer de 2014. Així doncs, aquella exclou, a l’article 6.1 , del seu àmbit
d’aplicació als convenis tot reiterant les condicions que s’han de donar per a que aquesta exclusió
sigui ajustada a dret : que les entitats intervinents no tinguin vocació de mercat, que el conveni
fixi o desenvolupi una cooperació entre les entats participants i finalment que la cooperació es
guia únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic.
Fonaments de dret
1. Atès el mandat legal de l’article 31.2 de la Llei de Serveis Socials, segons el qual els Consells
Comarcals han d’exercir la suplència en els serveis socials dels municipis de menys de 20.000
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics quan aquets
municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunada.
2. Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007 de serveis socials, que va comportar una nova
concepció dels serveis socials, les administracions implicades en la prestació d’aquests serveis i,
més concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els ajuntaments de més
de 20.000 habitants i els consells comarcals van considerar necessari establir un nou marc de
relació regit per criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels
serveis adreçats a les persones amb necessitats socials, tot tenint en compte el marc competencial
de cada administració en la prestació i el finançament dels serveis.
6. Òrgan competent
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè
la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h («Transferència
de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions
o els encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
a.- Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a aquest expedient, l’informo
FAVORABLEMENT
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b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’Ajuntament d’Olivella per la prestació de serveis socials d’atenció primària i altres programes de
serveis socials per l’any 2020
SEGON.- APROVAR la despesa a càrrec del pressupost municipal següent:
Número
Fase Aplicació
Import
Text lliure
d’operació
comptable
220190000009 AD 220200000019 103.061,62€ Conveni
Serveis
socials amb el Consell
Comarcal del Garraf
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú.»
2. El 23 de gener de 2020, el secretari interventor ha emès informe, que literalment transcrit diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 006/2020

Assumpte: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I
L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES PROGRAMES DE SERVEIS
SOCIALS
Expedient núm: 1374-0042/2020

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), emeto
el següent informe:
Caràcter de l’informe:
L’informe jurídic és preceptiu, perquè es tracta d’una matèria per a la qual la llei
exigeix un quòrum de votació especial, de conformitat amb allò que disposen
l’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 3.3.a) 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.
També és preceptiu aquest informe com a intervenció de fons, d'acord amb
l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, perquè l'administració s'obliga,
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu
pressupost.
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Antecedents
1. El 13 de desembre de 2019 el Consell Comarcal del Garraf notifica a
l’Ajuntament que en data 24 d’octubre de 2019 han rebut la comunicació del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
on diuen que davant la impossibilitat de tenir a temps el Contracte Programa
2020/2024, es procedeix a prorrogar el Contracte programa 2019 per aquest
2020 en les mateixes condicions. i demana la subscripció del conveni (registre
d’entrada E/5368-2019).
2. Consta a l’expedient diligència de fiscalització favorable núm. 002/2020, 21 de
gener.
3. El 21 de gener de 2020 la dinamitzadora sociocultural emet informe favorable
a la subscripció d’aquest conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per l'Ajuntament:
1. Naturalesa del conveni

Article 47.1 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP)
Definició legal
«Són convenis els acords amb
efectes jurídics adoptats per les
administracions públiques, els
organismes públics i entitats de
dret
públic
vinculats
o
dependents o les universitats
públiques entre si o amb
subjectes de dret privat per a una
finalitat comuna.

Adequació del conveni

No adequació

X

No tenen la consideració de
convenis, els protocols generals
d’actuació o instruments similars
que
comportin
meres
declaracions
d’intenció
de
contingut
general
o
que
expressin la voluntat de les
administracions
i
parts
subscriptores per actuar amb un
objectiu comú, sempre que no
suposin la formalització de
compromisos jurídics concrets i
exigibles».
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No aplicable
aquest conveni

a

2. Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
Art. 47.1 LRJSP
Els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels
contractes. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu la legislació
de contractes del sector públic

Adequació del conveni
X

No adequació

3. Atorgament d'una subvenció
Art. 109.3 Llei 26/2010

Adequació del
conveni

No adequació

No aplicable
aquest conveni
X

a

No adequació

No aplicable
aquest conveni

a

Els
convenis
que
comporten
l'atorgament d'una subvenció per
part de les administracions públiques
s'han d'ajustar a les normes que
regulen l'atorgament, sens perjudici
de l'aplicació supletòria del que
estableix la Llei 26/2010
4. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
Article 48 LRJSP
Les administracions públiques, en
l’àmbit de les seves competències
respectives,
poden
subscriure
convenis amb subjectes de dret
públic i privat, sense que això pugui
suposar cessió de la titularitat de la
competència.

Adequació del
conveni
X

La subscripció de convenis ha de
millorar l’eficiència de la gestió
pública, facilitar la utilització
conjunta de mitjans i serveis públics,
contribuir a l’exercici d’activitats
d’utilitat pública i complir la
legislació d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.

X

Els
convenis
que
incloguin
compromisos financers han de ser
financerament sostenibles, i els qui
els subscriguin han de tenir
capacitat per finançar els assumits
durant la vigència del conveni.
Les aportacions financeres que es
comprometin a efectuar els signants
no poden ser superiors a les
despeses derivades de l’execució del
conveni.

X

X
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5. Contingut mínim dels convenis
Article 110.1 de la Llei 26/2010
a) Les administracions i els òrgans que
subscriuen el conveni i la capacitat jurídica
amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual actua
cada part.

c) La referència expressa a l'aprovació pel
Parlament o per les Corts Generals o a
l'acord del Govern de la Generalitat o del
ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern
que autoritza el conveni en els supòsits en
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions que
s'acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni
ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les
parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si
escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa
econòmica, les pròrrogues han d'ésser
expresses.

h) Les causes i les formes d'extinció
diferents de l'expiració del termini de
vigència, i la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d'extinció
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per
a la gestió del conveni, inclosa, si escau,
una organització específica a aquests
efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de
seguiment i control de les actuacions que
s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat
d'establir un òrgan específic per a complir
aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en
cas d'incompliment dels compromisos
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se
sotmeten les diferències que puguin sorgir
sobre la interpretació i el compliment del
conveni, sens perjudici de la competència

Adequació

No adequació
X
X
No s’indica l'habilitació
competencial de
l'Ajuntament però sí la del
Consell comarcal
X
No s’indica

X
X
X
X
Clàusula
setena
manifestament
incompleix
requisit en establir pròrroga
tàcita.
Aquest fet fou advertit per
aquest secretari-interventor
al Consell comarcal amb
motiu de la revisió de
l’esborrany del text del
conveni de l’any 2019.
X

X

X

X
X
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de
l'ordre
administratiu.

jurisdiccional

contenciós

Article 49 LRJSP
Titularitat dels resultats obtinguts

Adequació

No adequació
X

Obligacions i compromisos econòmics
assumits per cadascuna de les parts, si n’hi
ha, amb indicació de la seva distribució
temporal per anualitats

X

Els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment
El règim de modificació del conveni. A falta
de regulació expressa la modificació del
contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.

No s’indica

X

X

6. Termini de vigència del conveni
Article 49.h LRJSP
1r Els convenis han de tenir una durada
determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es
prevegi un termini superior.

Adequació

No adequació
X

2n En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en poden
acordar unànimement la pròrroga per un
període de fins a quatre anys addicionals o
la seva extinció.
7. Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
Art. 50.1 LRJSP).
És necessari que el conveni s’acompanyi
d’una memòria justificativa on s’analitzi la
seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així
com el compliment del que preveu
aquesta Llei.

Adequació

No adequació
X
No consta en
administratiu

l'expedient

8. Fiscalització de l'acte
8.1. L'article 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu a l'àmbit
d’aplicació i modalitats d’exercici de la funció interventora disposa:
«1. La funció interventora té per objecte fiscalitzar tots els actes
de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin
lloc al reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o
despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que
en derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels
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cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti
a les disposicions aplicables en cada cas.
2. L’exercici d’aquesta funció inclou:
a) La intervenció crítica o prèvia de qualsevol acte, document o
expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut
econòmic o moviment de fons de valors [...]».
8.2. En la mesura que l'expedient administratiu ara per ara només conté la
presentació de la proposta de conveni per part del Consell comarcal i que tan sols
es conté fitxa econòmica simplificada de les obligacions econòmiques de
l'Ajuntament, com a interventor no disposo de la informació necessària per tal de
dur a terme la tasca de fiscalització.
Al meu parer, a banda de l'obligació legal, a aquest efectes potser seria suficient
analitzar el contingut del conveni en la memòria que hauria d'acompanyar el
conveni. Val a dir, a més, que l'import total de l'aportació de l'Ajuntament és
notablement significativa (103.061,62 €).
8.3. Es constata que en la despesa de dependència no s’especifica en l’annex
econòmic cost, però per contra consta com a fitxa. És una despesa important que
ha de constar en aquest conveni. Aquest fet fou advertit per aquest secretariinterventor al Consell comarcal amb motiu de la revisió de l’esborrany del text del
conveni.
Tampoc és ajustada a la normativa les clàusules sobre regularització de costos a
final d’any. Es sembla pretendre deixar obert el cost real del cost derivat de
l’execució del conveni. Cal dir que si el cost real fos inferior efectivament no escau
que l’Ajuntament transfereixi una quantitat no justificable. Per contra, si suposés
un cost superior cal advertir la prohibició imposada per l’article 173.3 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, precepte que estableix que:
«No poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior
a l’import dels crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple
dret els acords, les resolucions i els actes administratius que infringeixin
la dita norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin».
8.4. En el quadre de les fitxes contracte-programa s’inclouen imports globals
comarcals que no corresponen a la seva aplicació al municipi d’Olivella.
8.5. Existeix consignació adequada i suficient en l’aplicació pressupostària «C1231-4650900 Assistència social – Consell comarcal».
Número d’operació comptable fase AD 220200000019
Extrems comprovats:
8.5.1. Amb caràcter General:
L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat
és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació
que es proposi contreure, tenint en compte els nivells
de vinculació jurídica que consten a les bases
d'execució del pressupost aprovades anualment.
En els casos en què es tracti de contreure compromisos
de despesa amb caràcter plurianual es comprovarà, a
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més, si es compleix el que preveu l'article 174 del
TRLRHL.
Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
Que consta a l'expedient la conformitat de l'Alcaldia per
l'actuació que es proposa.
Executivitat dels recursos que financen la proposta.
8.2. Fase de la despesa RC:
Document Comptable
Proposta de Despesa
8.3. Verificació comptable:
Es verifica que la informació del document comptable coincideix
amb la informació que apareix a la documentació adjunta a
l'expedient:
Import
El text lliure
Que l'aplicació pressupostària és la mateixa que la que
apareix al Decret d'Alcaldia o a l'Acord de Ple.
El codi del projecte amb finançament afectat
9. Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
(«Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva
aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h
(«Transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de
gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
10. Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
(«Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva
aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h
(«Transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de
gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
CONCLUSIONS
1. Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè la clàusula setena,
relativa a la pròrroga del conveni incompleix la limitació de pròrroga automàtica
legalment establerta i les referències sobre regularització de costos a final d’any.
Ultra això, el text del conveni conté el contingut mínim substancial legalment
exigible.
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2. Així mateix, adverteixo que les dades econòmiques proporcionades són
insuficients per tal de dur a terme la fiscalització corresponent del conveni.
3. Es constata que en la despesa de dependència no s’especifica en l’annex
econòmic cost, però per contra consta com a fitxa. L’Ajuntament no pot procedir
al reconeixement de despeses per aquest concepte perquè no es troben
delimitades.
4. Tampoc no consta en l'expedient administratiu la memòria justificativa on
s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment del que preveu
aquesta Llei.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú.»
ACORDS,
PRIMER. APROVAR el text de Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la prestació dels serveis socials d’atenció
primària i altres programes de serveis socials per a l’any 2020, en els termes que figura en l’annex.
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
Número d’operació Fase Aplicació
Import
Text lliure
comptable
22020000019
AD C1-231-4650900
103.061,62€ Conveni assistència social
«Assistència
social
– Consell Comarcal
Consell Comarcal»
TERCER. FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
QUART. NOTIFICAR al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
CINQUÈ . COMUNICAR al Registre públic de convenis.

Peus recurs

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ALTRES PROGRAMES DE
SERVEIS SOCIALS

A Vilanova i la Geltrú, 19 de desembre de 2019
REUNITS
D’una banda, la Sra. Abigail Garrido Tinta, la qual actua en nom i representació del
Consell Comarcal del Garraf en ús de les facultats de representació concedides per
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l’article 13 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 i, expressament facultada per aquest
acte per acord de Ple de data 12 de juliol de 2018, i assistida pel secretari accidental del
Consell Comarcal del Garraf, el Sr. Gerard Llobet Sánchez.
D’altra banda, la Sra. Marta Verdejo Sánchez, la qual actua en nom i representació de
l’ajuntament d’Olivella en ús de les facultats de representació conferides per l’article 21
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i de l’article 53.1
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, assistida pel Secretari de l’Ajuntament, Sr.
Ignacio Aragonés Seijó.
Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se, en
representació de les respectives institucions, i
MANIFESTEN
1.
Que l’article 25 de la Llei 6/1987, sobre l’organització comarcal de Catalunya, prescriu
que la comarca exerceix les competències que li atribueixin les lleis del Parlament, entre
d’altres, en matèria de serveis socials.
2.
Que el Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis
Socials, regula i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés
universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la
població.
3.
Que en la implantació d’aquesta xarxa bàsica de Serveis Socials d’Atenció Primària tenen
responsabilitat pública el govern de la Generalitat de Catalunya, quan a la planificació i
ordenació general, pel que fa a la cooperació amb l’Administració Local en l’assoliment
dels objectius de la planificació aprovada pel Consell Executiu, i els Consells Comarcals
atès el mandat legal de l’article 31.2 de la Llei de Serveis Socials, segons el qual han
d’exercir la suplència en els serveis socials dels municipis de menys de 20.000 habitants
en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics quan aquets
municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunada.
4.
Que, amb la entrada en vigor de la Llei 12/2007 de serveis socials, que va comportar
una nova concepció dels serveis socials, les administracions implicades en la prestació
d’aquests serveis i, més concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals van
considerar necessari establir un nou marc de relació regit per criteris de
corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a
les persones amb necessitats socials, tot tenint en compte el marc competencial de cada
administració en la prestació i el finançament dels serveis.
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5.
Que en data 3 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa 2016/2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, on s’especifica que el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies vol donar continuïtat als programes inclosos en l’anterior
Contracte programa i ampliant les línies d’actuació en els termes següents:
Fitxa general.- Planificació i avaluació estratègica.
Fitxa 01.- Ajuts d’urgències socials.
Fitxa 01.- Ajuts d’urgències socials – Pobresa energètica.
Fitxa 01.- Professionals equips bàsics (TS i ES).
Fitxa 01.- SAD Dependència.
Fitxa 01.- SAD Social.
Fitxa 02.2.- SIS Serveis socioeducatius davant de situació de risc.
Fitxa 06.- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
i per als seus fills i filles.
Fitxa 07.1.- Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE.
Fitxa 07.2.- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social i altres programes i
accions.
Fitxa 19.1.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència – EAIA.
Fitxa 19.2.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència - SIFE.
Fitxa 38.- Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI.
CP. ICD.- Serveis d’atenció i informació a les dones SIAD.
6.
Que en data 24 d’octubre de 2019 rebem comunicació del Departament de Treball, Afers
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya on diuen que davant la impossibilitat de
tenir a temps el Contracte Programa 2020/2024, es procedeix a prorrogar el Contracte
programa 2019.
7.
Tenint en compte el Decret 27/2003, de 21 de gener, del Departament de Benestar
Social i Família, que regula els Serveis socials d’atenció primària d’àmbit comarcal i la llei
39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència (LAPAD) i la seva Integració en la llei 12/2007 de serveis socials, i
concretament el Servei d’atenció domiciliaria (SAD), descrit en el decret 151/2008, de
29 de juliol, que aprova la cartera de Serveis Socials.
8.
Que en data 18 de febrer de 2009 es va signar un conveni entre el Consell Comarcal
del Garraf i el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú perquè gestioni
els Serveis d’Atenció Domiciliaria en relació a les demandes que es generi a partir de la
llei de la dependència en els municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella.
9.
En data 21 de desembre de 2015 es va signar l’”Acord marc 2016/2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i
Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
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Catalunya, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat”, i posteriorment diverses addendes, on s’estableixen les condicions
del C.P. 2016/2019 i que és la base per la signatura del contracte-programa amb cada
territori del país.
10.
Hom considera en aquest protocol marc, tant el desenvolupament del contracte
programa 2016/2019 com les demandes que els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i
Olivella han elevat al Consell Comarcal del Garraf en relació a la prestació de serveis i la
consolidació d’estructures tècniques vinculades al serveis socials dels seus municipis.
11.
Que en el cas de l’ajuntament d’Olivella la relació entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’ajuntament queda pautada en aquest conveni i en els Annex 1: “Fitxes incloses en el
Conveni amb l’ajuntament d’Olivella” i en l’annex 2: “Fitxa econòmica del conveni serveis
socials 2018. Serveis que es presten al municipi d’Olivella”.
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar el present
document, ambdues parts convenen els següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels Serveis Socials
d’Atenció Primària i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat al
municipi d’Olivella.
SEGON.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS
Les parts signatàries d’aquest Conveni es comprometen que totes les actuacions incloses
en aquest conveni de col·laboració es regiran pels principis següents:
- Prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i de
dependència des de la proximitat dels seus municipis.
- Lleialtat institucional i aconseguir més fluïdesa en les relacions
interadministratives.
- Optimitzar els recursos d’ambdues parts.
- Desenvolupar sistemes sostenibles de provisió de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
- Objectivar i homogeneïtzar les condicions de prestació i de finançament dels
serveis inclosos.
Així mateix ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals,
d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de
desenvolupament o complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals,
continguin prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. El
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Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament es comprometen, dins de la obligació del
compliment de la normativa de prevenció, a portar a terme les accions que siguin
necessàries per tal que la coordinació d’activitats empresarials s’executi de forma
efectiva.
Seran obligacions generals del Consell Comarcal:
-

-

Coordinar i gestionar tot el personal del servei així com el desenvolupament de
totes les accions que es portin a terme.
Aportar el personal necessari per complir les ràtios que es despenen del Contracte
programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, això com el personal complementari acordat amb
l’ajuntament, i que es relacionen a l’annex 1.
Vetllar per la qualitat dels Serveis socials mitjançant el seguiment i la coordinació,
i facilitant també tant la supervisió com la formació permanent dels professionals.
Fer-se càrrec de les despeses de desplaçaments derivats de la prestació del servei
dels/les professionals contractats.

Seran obligacions de l’ajuntament:
-

Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal del Garraf en tot allò que es
requereixi per l’execució d’aquest conveni.
Facilitar les mitjans materials, informàtics, equipaments i espais, pel bon
funcionament del serveis socials d’atenció primària, de manera que es garanteixi
l’accessibilitat de l’usuari, així com la seva intimitat i la custòdia de la
documentació. Seran a càrrec de l’ajuntament les despeses de manteniment i
material d’oficina, suport administratiu, neteja, llum, aigua, telèfon, etc.

TERCER.- FINANÇAMENT DEL CONVENI
Aquests serveis es finançaran amb les aportacions del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i la complementació que hi hauran de fer els ajuntaments, segons
queda establert al Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Per aquest any 2020 els costos de personal s’ha calculat a partir del previst en els
pressupostos generals de l’estat, és a dir, amb un increment del 2% sobre el cost de
l’any 2019. Si al llarg de l’any hi haguessin modificacions d’aquests increments es
comunicarien a les comissions de seguiment i es regularitzarien a final d’any.
Ajuts d’urgència social: El Consell Comarcal del Garraf abonarà als ajuntaments la
quantitat establerta a l’annex 2, fruit del repartiment proporcional del que queda
establert al contracte programa, un cop rebudes les pertinents justificacions per part de
l’ajuntament.
Professionals equips bàsics: Els ajuntaments abonaran al Consell Comarcal del Garraf els
cost dels professionals que presten servei al seu municipi (Treballadores Socials d’atenció
primària i la part proporcional de les Treballadores Socials de dependència, Educadores
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Socials i part proporcional de la coordinació del servei i la part proporcional de les
Administratives), a partir del càlcul de cost i un cop aplicada l’atorgació econòmica que
es desprèn del Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, que s’especifica a l’annex 2 i tal com estableix el Contracte programa.
SAD Social: Els ajuntaments abonaran al Consell Comarcal del Garraf el cost de les
Treballadores Familiars que presten el servei a cada municipi un cop aplicada l’aportació
econòmica que desprèn del Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, que s’especifica a l’annex 2.
Programa XAM: Els ajuntaments abonaran al Consell Comarcal del Garraf el cost del
Programa XAM un cop aplicada l’aportació econòmica que desprèn del Contracte
programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s’especifica a
l’annex 2.
A partir del segon grup de XAM, per aquest any 2020, no hi ha aportació econòmica des
del Contracte Programa.
Servei d’Informació i Assessorament a dones – SIAD: Els ajuntaments aportaran al
Consell Comarcal del Garraf la part proporcional del cost del servei d’atenció psicològica
a dones víctimes de violència masclista. El servei de prevenció i d’assessorament jurídic
anirà a càrrec del Contracte Programa.
Espai jove d’Olivella: L’ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal la contractació de la
prestació d’aquest servei, que repercuteix íntegrament a l’ajuntament, ja que queda al
marge del Contracte programa de serveis socials.
El cost d’aquests serveis es dividirà en 12 mensualitats que els ajuntaments satisfaran a
final de cada mes atès que el Consell Comarcal del Garraf procedeix a fer pagaments a
la globalitat dels treballadors/es implicats/des en aquest conveni. El Consell Comarcal
facturarà mensualment i els ajuntaments hauran de fer també el pagament mensual de
l’import establert a l’annex 2, i, si s’acorda, es podran domiciliar els esmentats imports.
En l’últim mes de pagament es regularitzarà l’import total en funció dels costos reals i
de l’atorgació econòmica definitiva que es desprèn del Contracte programa amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Serveis d’atenció domiciliària (SAD) vinculats a la Llei de la Dependència: el Consell
Comarcal de Garraf facturarà mensualment i els ajuntaments hauran de fer també
mensualment els pagaments dels serveis prestats per aquest concepte amb la part que
li correspon pagar a cada ajuntament, tal com marca l’esmentada llei.
Els ajuntaments hauran de consignar en els pressupostos respectius aquelles quantitats
necessàries per fer front als seus programes de Benestar social i d’atenció a les
necessitats dels seus habitants.
Serveis sense atorgació econòmica per part dels ajuntaments: Els serveis del conveni on
no s’especifica cap mecanisme de transferència econòmica cap al Consell Comarcal del
Garraf queden coberts pel Departament de Benestar Treball, Afers Socials i Famílies i el
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Consell Comarcal del Garraf a través del Contracte programa entre aquestes dues
institucions.
QUART.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per a fer el seguiment i valoració del present conveni, es farà mitjançant una Comissió
de Seguiment formada pel/la Conseller o Consellera delegat/da de Serveis Socials del
Consell Comarcal del Garraf i pel/la Regidor/a de Serveis socials del municipi d’Olivella,
assistits pels tècnics/es coordinadors/es dels serveis socials. Aquesta comissió es reunirà
com a mínim dos cops l’any i sempre que alguna de les dues parts ho cregui necessari.
Aquesta comissió de seguiment dirimirà les diferències que puguin sortir de la
implementació i compliment del conveni, sense perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
El funcionament d’aquest Comitè s’ajustarà a les normes de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú.
CINQUÈ.- IGUALTAT EN EL TREBALL
El Consell Comarcal del Garraf, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els
ajuntaments han d’utilitzar els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball, segons
l’article 92.7 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Així mateix totes les parts compliran amb la obligació de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
SISÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts fan constar de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació
d’aquest Conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a terceres parts les
dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta
confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al seu reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
SETÈ.- VIGÈNCIA
La duració d’aquest conveni s’estableix per a l’any 2020. Es prorrogarà per anys naturals
de forma automàtica si no és denunciat per qualsevol de les dues parts tres mesos abans
de la finalització, d’acord amb el que preveu l’article 49.h de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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En el cas d’extinció anticipada i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la
comissió de seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es
finalitzen.
VUITÈ.- CAUSES D’INCOMPLIMENT I PENALITZACIONS
La falta d’aportació econòmica o l’incompliment de la dotació de personal establerta en
el present conveni, podrà donar lloc a la resolució del conveni o a l’adequació de
l’aportació econòmica de l’ajuntament al cost real del personal dedicat als serveis socials
d’atenció primària del municipi d’Olivella.
Els danys i perjudicis seran determinats per la Comissió de seguiment.
NOVÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es preveu la modificació en els següents supòsits:
-

En cas que durant la vigència del conveni s’estableixen altres disposicions a les
addendes del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya
En cas d’incompliment de les parts als efectes recollits en els compromisos dels
ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf.

DESÈ.- EXTINCIÓ I INCOMPLIMENTS
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la derogació del Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Família de la Generalitat de Catalunya.
b) Pel transcurs del termini de vigència sense que s’acordi la pròrroga del mateix.
c) Per incompliment de les obligacions i compromisos d’alguna de les parts.
d) Per avinença de les parts signatàries.
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
ONZÈ.- LEGISLACIÓ
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que estableix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions
legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
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ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a la resta d’ordenament de règim local
aplicable.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar duplicat en la
data assenyalada en l’encapçalament.
Sra. Abigail Garrido Tinta

Sra. Marta Verdejo Sánchez

Presidenta del Consell Comarcal
del Garraf

Alcaldessa de l’ajuntament d’
Olivella

Sra. Maria Isabel García Giménez
Secretària

Sr. Ignacio Aragonés Seijó
Secretari
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Annex 1.- Fitxes incloses en el conveni amb l’ajuntament d’Olivella.

El conveni, pel municipi d’Olivella, incorpora les següents fitxes:
Fitxa general.- Planificació i avaluació estratègica.
Fitxa 1.- Ajuts d’urgències socials.
Fitxa 1.- Professionals equips bàsics (TS, ES i Administratiu/va).
Fitxa 1.- SAD Social.
Fitxa 1.- SAD Dependència.
Fitxa 2.2.- Serveis d’intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents.
Fitxa 6.- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
i per als seus fills i filles.
Fitxa 7.- Acollida i integració a persones estrangeres immigrades.
Fitxa 19.1.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).
Fitxa 19.2.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència (SIFE).
Fitxa 37.- Plans i mesures d’igualtat en el treball.
Fitxa 38.- Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI.
Serveis d’informació i atenció a les dones – SIAD.
Fitxa general.- Planificació i avaluació estratègica.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’elaborar un model comú de pla
d’actuació local en matèria de serveis socials (PALMSS), que després els ens locals
haurem d’elaborar per cada municipi.
Així mateix s’insisteix en el disseny, implantació i consolidació del sistema d’informació
social per garantir fiabilitat en les dades que s’obtinguin de cada municipi, a través de la
plataforma RUDEL.
El Consell Comarcal vetllarà per complir amb aquests objectius que marca el Contracte
programa.
Fitxa 1.- Ajuts d’urgències socials.
El Consell Comarcal del Garraf transferirà a l’ajuntament d’Olivella la part proporcional
de l’import adjudicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que
aquest import es destini a la atenció a les situacions de necessitat al municipi, puntuals,
urgents i bàsiques, de subsistència, segons estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, tenint en compte els criteris generals del
protocol de “Prestacions d’urgència social en els ens locals de Catalunya”.
L’ajuntament d’Olivella haurà d’acreditar els ajuts realitzats, d’acord amb el dossier únic
de recollida de dades.

Fitxa 1.- Professionals equips bàsics (TS, ES i Administratiu/va).
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Des de l’any 2018 el Contracte programa amb el Departament de Treball, afers socials i
famílies estableix que “L’EBASP a més del treballador/a social i l’educador/a social, ha

d’estar format per personal administratiu, que ha d’estar adscrit directament i ha de
desenvolupar les funcions de gestió administrativa que derivin de la intervenció social
dels professionals esmentats, sens perjudici de la resta de personal de l’ens local que
fins ara havia donat el suport administratiu a aquests equips”.
Al mateix temps, el Departament va incrementar la ràtio de personal tècnic pel conjunt
dels Serveis socials d’atenció primària, i això es va repercutit en l’increment d’un/a
professional que fa la coordinació tècnica dels equips de serveis socials d’atenció primària
i que està un mínim d’un dia a la setmana amb l’equip d’Olivella.
El Consell Comarcal del Garraf aportarà, doncs, el següent personal perquè presti els
seus serveis al municipi d’Olivella:
-

1
1
1
1

Treballadora Social.
Educadora Social.
Administratiu/va dos dies a la setmana.
Coordinador/a d’Equips d’atenció primària.

Així mateix aportarà la part proporcional de les Treballadores Socials pels casos vinculats
a la Llei de la Dependència i la part proporcional de la Cap de l’Àrea del servei, tal com
determina el Contracte Programa amb el Departament.
Fitxa 1.- SAD Social.
Per la prestació del servei SAD Social, el Consell Comarcal del Garraf aportarà una
Treballadora Familiar dos dies a la setmana perquè presti els seus serveis als veïns
d’Olivella que determini l’equip d’atenció social primària d’aquest municipi. També
facilitarà la contractació de suplències per cobrir les vacances i/o les possibles baixes.
Fitxa 1.- SAD Dependència.
El Consell Comarcal del Garraf disposa de dues Treballadores Socials encarregades
d’elaborar i fer el seguiment dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) de les persones
incloses en la Llei de la Dependència.
Per les persones que necessitin el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD dependència), el
Consell Comarcal del Garraf té signat un conveni de col·laboració amb el Consorci de
Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú perquè es presti aquest servei, i, en casos
concrets, la mateixa Treballadora Familiar del Serveis socials d’atenció primària que
tenim al municipi.
El cost d’aquests serveis els haurà d’assumir l’ajuntament d’Olivella en les proporcions
que marca la Llei de la Dependència, tal com s’esmenta en el punt tercer d’aquest
conveni.
Per a l’any 2020 es preveu un cost similar al del 2019, aproximadament 30.000,00€
Fitxa 2.2.- Serveis d’intervenció educativa no residencials per a infants i
adolescents.
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El Consell Comarcal del Garraf va impulsar un anàlisi de les situacions dels adolescents
del municipi d’Olivella i va elaborar conjuntament amb altres serveis educatius i socials,
el projecte XAM (Xarxa d’Acompanyament al Municipi) que té per objectiu donar suport
al procés d’aprenentatge dels infants i adolescents i afavorir la seva connexió i
identificació en el territori.
El Consell Comarcal del Garraf aportarà un professional per la coordinació del Projecte
XAM i PREXAM i fa la licitació del servei a una empresa especialitzada en aquests serveis,
vetllarà també per la vinculació del Projecte XAM i PREXAM amb els Plans de Joventut,
la regidoria d’Ensenyament i de Serveis Socials d’Olivella.
L’Ajuntament d’Olivella posarà a disposició del Projecte XAM I PREXAM un espai de
trobada del grup de participants i les seves famílies, amb les condicions i equipaments
necessaris per desplegar les activitats setmanals dirigides a donar suport a
l’aprenentatge escolar i a la seva integració al municipi.
Tal com va sol·licitar l’ajuntament d’Olivella al 2017, per aquest 2019 es continuaran
prestant dos grups de XAM en el municipi, tot i que només un està subvencionat pel
Contracte programa.
Fitxa 6.- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència i per als seus fills i filles.
El Consell Comarcal del Garraf aportarà un recurs d’urgència per a dones que es troben
en situació de violència i per als seus fills i filles en el moment que ho requereixin (l’estada
en aquest servei aniria a càrrec de l’ajuntament).
Fitxa 7.- Acollida i integració a persones estrangeres immigrades.
El Consell Comarcal es coordinarà amb els diferents serveis de l’ajuntament d’Olivella
per establir les Comissions de primera acollida per a persones nouvingudes, tal com
estableix la legislació vigent, atendrà a aquestes persones i organitzarà els cursos de
coneixement de l’entorn que ens marca el Contracte Programa.
El cost d’aquest servei és a càrrec del Departament de Treball, Afers socials i Famílies i
del Consell Comarcal del Garraf.
Fitxa 19.1.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA).
El Consell Comarcal del Garraf té delegades les competències del servei especialitzat
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(EAIA) intervé de la forma que marquen els protocols d’actuació de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, en la infància en alt risc social del municipi.
Fitxa 19.2.- Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència (SIFE).
El Servei d’intervenció en família extensa (SIFE) té com a finalitat promoure l’acolliment
en família extensa i la millora del benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus
acollidors. Aquest servei preveu les tasques derivades de la valoració, el seguiment i la
formació de la família o persona que acull un infant o un adolescent en situació de
desemparament, fa el diagnòstic dels diferents nuclis possibles i emet la proposta més
adequada.
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

El cost d’aquest servei el cobreix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Garraf.
Fitxa 37.- Plans i mesures d’igualtat en el treball.
Durant el període 2016/2019 s’han de proporcionar programes de sensibilització i
capacitació específica al personal tècnic dels ens locals per tal de facilitar l’elaboració i la
implantació del pla d’igualtat al mateix ajuntament i a les empreses del territori.
Fitxa 38.- Plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i lluita contra
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Fitxa de nova incorporació amb l’objectiu de promoure l’elaboració de una diagnosi per
conèixer la situació de les persones LGBTI de l’ens local i promoure la implantació de la
Llei 11/2014 en tots aquells continguts que siguin competència de l’ajuntament. Així com
garantir l’atenció a les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia de l’ajuntament.
Serveis d’informació i atenció a les dones – SIAD.
El Consell Comarcal del Garraf aportarà, a través del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD), atenció psicològica i jurídica a dones víctimes de violència masclista
d’Olivella. Per portar a terme aquest servei, la psicòloga es desplaçarà a Olivella en funció
de les necessitats.
Espai Jove d’Olivella.
Des de l’any 2017 s’està gestionant, a demanda de l’ajuntament d’Olivella, des de l’àrea
de serveis socials i salut del Consell Comarcal del Garraf l’adjudicació del servei de l’Espai
Jove d’Olivella, per tal de tenir un nexe important amb els serveis socials del municipi i
amb els dos grups de XAM que ja hi estan funcionant.
L’ajuntament es fa càrrec del cost íntegre del servei.
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Annex 2. – Fitxa econòmica del conveni serveis socials 2020.
Serveis que es presten al municipi d’Olivella
Fitxes Contracte-Programa 2020

Cost
3.746,75€
2.060,71€
142.915,89€

Aportació
DTBSF/CCG
3.746,75€
2.060,71€
75.973,85€

Aportació
ajuntament
0€
0€
66.942,04€

Fitxa 1. Ajuts urgències socials
Fitxa 1. AUS Pobresa energètica
Fitxa 1.- Professionals equips bàsics
(TS, ES, Administrativa i coordinació)
Fitxa 1.- SAD Social
**Fitxa 2.2.-Serveis d’intervenció
educativa no residencials per a infants
i adolescents
*Fitxa 6.- Sistemes de resposta
urgent per a dones que es troben en
situació de violència i per als seus fills
i filles
*Fitxa 7.- Migracions i ciutadania:
acollida, igualtat i cohesió
*Fitxa 19.1.- Serveis d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència - EAIA
*Fitxa 19.2.- Serveis d’atenció a la
infància i l’adolescència - SIFE
Fitxa Servei d’informació i
assessorament a dones - SIAD
Espai Jove d’Olivella
Total

12.478,75€
18.536,60€

7.430,77€
6.117,08€

5.047,98€
12.419,52€

12.514,79€

12.514,79€

0€

25.506,00€

25.506,00€

0€

387.391,88€

387.391,88€

0€

90.472,01€

90.472,01€

0€

6.734,04€
11.918,04€
714.275,46€

6.734,04€
611.213,84€

11.918,04€
103.061,62€

*Cost del servei per tota la comarca del Garraf
** Dos grups de XAM
Mensualment l’ajuntament d’Olivella abonarà al Consell Comarcal del Garraf l’import de
8.588,46€ per aquests serveis, tal com especifica el pacte tercer.
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