
Consell Comarcal
de la Selva
BENESTAR SOCIAL

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACiÓ DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI D'ANGLÈS PER A L'ANY 2017

Introducció

A l'any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el
Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació de
competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s'ha
anat renovant mitjançant addendes fins a l'any 2015.

Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar íntegrament
totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar Social.

EI Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis
socials pels ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants.

Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària, el
Servei d'Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d'Urgència Social.

Servei d'Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d'informació i atenció a les dones
(SIAD), el servei d'informació i atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA), el servei
d'integració en famílies extenses (SIFE), el pla d'inclusió i ciutadania (PUC) i el servei de
transport adaptat (TA) ..

Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col'laboració de la Generalitat
de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns serveis
també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa.

EI municipi d'Anglès, amb la previsió de despesa que al final s'especifica, rep els serveis
socials següents:

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de
la Selva

1.Serveis Socials Bàsics

Equip Bàsic d'Atenció Social

L'equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials i
educadors/es socials. Prestaran els serveis a les dependències que tingui establertes
l'ajuntament de dilluns a divendres.

Les tasques d'aquest equip inclouen:

Permanències i visites al despatx i al domicili.
Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi.
Reunions professionals
Treball derivat de les gestions.
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Gestió de tots els recursos i prestacions.
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals.
L'Ajuntament podrà demanar l'ampliació de la dedicació horària dels tècnics d'aquest
servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa.

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD Social)

EI SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència
així com a d'altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables.
L'accés a aquest servei requereix l'informe favorable de l'equip d'atenció social primària i
es regula per l'ordenança del Consell Comarcal de la Selva.

EI Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen els
preus públics o taxes aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts. )

EI Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves
sol· licituds.

EI Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s'aprovi a l'Ajuntament
pel seu coneixement i el finançament que correspongui (34% del cost).

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD Dependència)

Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la
sol·licitud i els tràmits d'acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia i atenció
a la dependència i segons el seu Pla Individual d'Atenció els hi correspon un número
determinat d'hores de servei.

Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)

EI TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal
connectat a una Central d'Alarmes.

Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l'Ajuntament i els propis
usuaris.

2.Serveis socials especialitzats

Serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència SEAIA

Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es
presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer
valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de O a 18 anys, així
com el seguiment i el tractament de les seves famílies.

També dóna suport tècnic i col· labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions
especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el
seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció.
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Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)

És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles,
germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General
d'Atenció a la Infància.

Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos:

Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d'Informació i
Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD)
Atenció psicoiògica especiaiitzada a ¡es dones víctimes de violència masclista.
Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere.
Atenció d'acollida d'urgència

Pla d'Inclusió i Ciutadania (PUC)

EI Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de lluita
contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre d'altres, el PUC
impulsa· accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats. Es
prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els agents socials del
municipi, intervenint des de la vessant comunitària.

EI PUC desplega serveis d'acollida a persones immigrades de manera mancomunada,
formació lingüística, coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic
que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma part
de l'acollida disposar d'un tècnic d'acollida per atendre les persones nouvingudes en
aquells municipis on les necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat
pressupostària.

Les funcions d'acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en el
marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel Fons
Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007)

Servei de Transport Adaptat (TA)

EI Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones
discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport ordinari.
La prestació d'aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària.

3.Altres programes

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.

Es tracta de programes la finalitat dels quals és atendre a infants i adolescents i les
seves famílies, quan es troben en situacions de risc social. Actualment gestionem un
programa anomenat Reforç Socioeducatiu que es realitza en col·laboració entre els
Serveis Socials d'Atenció Primària, el PUC i algunes escoles de la comarca. En aquest
projecte s'atenen nens i nenes de 6 a 12 anys.
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Programa Salut i Crisi de DIPSALUT (Diputació de Girona)

EI Consell Comarcal de la Selva assumeix el lideratge del Programa i ha mancomunat
les accions pel 2017. Les accions s'aniran implementant als municipis durant tot l'any.

Segon: Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la
Selva en el municipi d'Anglès i que s'incorporen al Conveni Marc

1.Servei d'assessorament jurídic per a persones nouvingudes vinculat al PUC

L'Ajuntament d'Anglès encomana al Consell Comarcal de la Selva l'execució del servei
que porta per nom "Servei d'assessorament jurídic comarcal en llei d'estrangeria".

EI Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquest servei amb
les condiCions que es fixen de conformitat amb la normativa reguladora expressada als
antecedents.

)

L'ampliació o modificació de qualsevol aspecte del servei serà notificada a l'Ajuntament
per tal que aquest faci l'autorització expressa i aprovi el seu finançament ilo execució.

Aquest servei tindrà vigència durant l'any 2017, i es prorrogarà automàticament a manca
d'acord de baixa de qualsevol de les dues parts.

Cada una de les parts podrà acordar la recessió d'aquest conveni, amb una antelació
mínima de 2 mesos a la seva fi, que s'haurà de comunicar a l'altra part pel seu
coneixement i efectes corresponents.

EI servei d'assessorament jurídic es desenvolupa en el marc del Programa Operatiu FSE
de Catalunya 2014-2020 i està cofinançat pel Fons Social Europeu (núm.
CCI2014ES05SFOP007)

2.Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PUC.

L'Ajuntament d'Anglès es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i permisos
necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la Selva un espai a
l'Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i internet així com el
material d'oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. Per la seva part el
Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats que es programin en el marc dels
programes de Reforç Socioeducatiu, Accions d'Acollida d'Immigrants, tècnics d'acollida i
accions vinculades al programa Salut i Crisi.

Alhora, l'Ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament
d'activitats en el marc de l'acollida de persones immigrades, com poden ser accions
formatives d'alfabetització, coneixement de l'entorn o coneixement laboral, quan se li
sol·liciti.
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Tercer: Finançament dels serveis

Serveis Socials Bàsics

EI 66% del cost l'aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment. EI
34% l'aporta l'Ajuntament de la següent manera:

- Pel que fa als Equips Bàsics d'Atenció Social Primària: en funció de la ràtio d'habitants i
mitjançant una quota fixa.
- Pel que fa al servei d'Ajuda al Domicili: el 34% del cost dels casos actius.
- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos.

(
Els usuaris aportaran, si s'escau, una quota en concepte de copagament.

Teleassistència

L'aportació de l'Ajuntament segons cada tipus d'aparell serà: Tipus A: 3.29 euros; Tipus
B: 4.73 euros; Tipus C: 3.73 euros.

Serveis Socials Especialitzats

La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada. Es
basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels
barems. EI cost real dels serveis pot ser major i de la diferència se n'ha de fer càrrec el
Consell Comarcal. L'ajuntament, com a receptor d'aquest servei, podrà col·laborar
econòmicament, si escau, per al sosteniment o ampliació d'aquest servei.

Transport Adaptat

Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els propis
usuaris del servei i per l'aportació dels ajuntaments d'origen ilo veïnatge dels usuaris. A
la present addenda hi figura un import orientatiu calculat a partir d'una previsió d'ús
realitzada d'acord al nombre d'usuaris al tancament de l'exercici anterior. EI cost real
dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport. Mensualment s'envia a
l'ajuntament una factura amb la relació d'usuaris i el cost econòmic per a l'ajuntament.
Aquest cost s'obté de la aplicació de l'ordenança fiscal del Consell Comarcal de la Selva
num P-10.

Copagament de quota pels usuaris, si s'escau.

Els usuaris aportaran, si s'escau, una quota en concepte de copagament pels serveis de
SAD social, de SAD dependència i de Teleassistència.

Despeses indirectes per a la gestió dels serveis

La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en
concepte d'infraestructura, material informàtic i d'oficina, telèfon, personal administratiu,
desplaçaments i anàlegs.
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La facturació mensual s'emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels serveis
prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents serveis.

Quart: Vigència

En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d'aplicació el
Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les parts l'any 2011 i allò
que es preveu en la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials de Catalunya i
disposicions complementaries.

Cinquè: Aportacions econòmiques previstes per part de l'Ajuntament

SERVEI BASIC D'ATENCIO SOCIAL APORTACIO ANY 2017
QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL 22615,22
EDUCADOR SOCIAL 14423,10
QUOTES VARIABLES*
SAD SOCIAL 2565,06
SAD DEPENDÈNCIA 9790,49
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 1050,41
TOTAL BASICS 50444,28

)

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d'usuaris i/o hores de servei. S'han d'interpretar com a quantitats estimatives.

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS APORTACIO ANY 2017
QUOTES VARIABLES*
TRANSPORT ADAPTAT 6156,62
TOTAL ESPECIALITZATS 6156.62
*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d'usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S'han d'interpretar com a quantitats
estimatives.

Santa Coloma de Farners, 2 de maig de 2017

L'Alcaldessa de l'Ajuntament EI President del Consell Comarcal de la Selva
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