Valls

Addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Valls, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

REUNITS

D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen d’acord
amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

I de l’altra, la Il·lustríssima Senyora Dolors Farré Cuadras, Alcaldessa de l'Ajuntament de Valls,
en ús de les competències que li atribueix l’article 53 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.

MANIFESTEN

I.

Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i
els ens locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van
signar les condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre
ambdues administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016 - 2019. Que el mateix 2016
ambdues parts van signar una addenda per ampliar els termes de la col·laboració en
concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de subministraments
bàsics de llum, aigua i gas.

II.

Que l’any 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava determinades
condicions de prestació i finançament de serveis per al període 2017-2019.

III.

Que l’any 2018 es va formalitzar una nova addenda que millorava la dotació de
determinats serveis per als exercicis 2018 i 2019, especialment en relació amb els
serveis socials bàsics.

IV.

Que en el present exercici 2019 s’ha signat una addenda per ampliar el finançament
del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons els fons del Pacte d’Estat Contra la
Violència de Gènere i per incorporar un nou servei, el de dinamitzadors i
dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes

acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals. Les dues mesures
estan limitades a l’exercici 2019.
V.

Que totes aquestes addendes s’han emmarcat dins els acords a què prèviament havien
arribat el DTSF, l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la Federació
Catalana de Municipis.

VI.

Que amb el proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació d’impacte de les
polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les
persones i la comunitat. Perquè aquest avenç sigui significatiu, realista i sostenible, cal
un període de temps de reflexió, definició, maduració i implantació sense que estigui
sotmès a la immediatesa que requereix a hores d’ara assegurar la continuïtat dels
serveis recurrents.

VII.

Que per garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan
prestant, així com del seu finançament, s’acorda prorrogar les condicions de l’exercici
2019 per al 2020 en els termes de la present addenda, mentre no se signa el nou CP
quadriennal.

VIII.

Atès l’Acord de Govern, de 10 de desembre de 2019, de modificació de les anualitats
del contracte programa 2016-2019, autoritzades pel Govern 15/12/2015 i 19/09/2017,
per un import total de 1.141.453.875,89 euros, per al finançament de les anualitats
2020-2021.

ACORDS

Primer
Prorrogar per al 2020 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-2019 en
les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot
l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou CP quadriennal.
Aquesta pròrroga no inclou a les actuacions de l’addenda signada al 2019 d’ampliació del
finançament del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons els fons del Pacte d’Estat Contra
la Violència de Gènere i incorporació un nou servei, el de dinamitzadors/res cívics per a
l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals

Segon
Els imports de les aportacions d’ambdues parts consten a l’annex d’imports d’aquesta
Addenda.

I, com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda.
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Pròrroga del Contracte programa 2020
Annex - Fitxa econòmica de la pròrroga del Contracte Programa 2020
Ajuntament de Valls
La següent taula recull, per a cadascuna de les fitxes, l'import pressupostat per l'ens local i l'atorgat pel
Departament:

Fitxa

Pressupostat

Atorgat

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials

16.887,00 €

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica

22.959,63 €

Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)

282.681,86 €

Fitxa 01 - Referent comunitari

45.606,09 €

Fitxa 01 - SAD dependència

75.707,00 €

Fitxa 01 - SAD Social

90.450,53 €

Fitxa 02.1 - SIS Servei d'atenció diürna

86.228,00 €

Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc

66.070,57 €

Fitxa 06 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben
en situació de violència i per als seus fills i filles

5.900,00 €

Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions
cofinançades pel FSE

13.274,60 €

Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social
altres programes i accions

15.615,40 €

Fitxa 08 - Programa d'inclusió socials

76.933,89 €

76.933,89 €

Fitxa 35 - Actuacions en matèria d'accessibilitat

2.300,00 €

2.000,00 €

Fitxa 37 - Plans i mesures d’igualtat en el treball

2.500,00 €

2.375,00 €

Fitxa 38 - Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI

13.574,60 €

9.540,00 €

Fitxa 40.1 - Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI

60.000,00 €

48.000,00 €

Fitxa 43 - Plans locals i comarcals de Joventut

86.902,47 €

10.535,00 €

TOTAL

870.764,57 €

