
Addenda a l'Acord ma¡c 2016-2019 i addendes posteriors per a la

coordinació, la cooperació ila col.laboració entre el Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies, I'Associació Catalana de Municipis i

Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en matéria de

serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques

d'igualtat, per al 2018 i el 2019

Barcelona, '12 de jul¡ol de 2018

REUNITS

D'una banda, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Soc¡als ¡ Famílies

de la Generalitat de Catalunya.

D'una altra, el senyor David Saldoni i de Tena, pres¡dent de l'Assoc¡ac¡ó Catalana de Municipis

¡ Comarques.

I d'una altra, el senyor Xavier Amor ¡ Martín, president de la Federac¡ó de Municipis de

Catalunya.

MANIFESTEN

1. Que en data 21 de desembre del 2015 es va s¡gnar l'Acord marc 2016-2019 per ala
coordinac¡ó, la cooperació ¡ la col.laboració entre el Departament de Treball, Afers

Socials i Famíl¡es (en endavant, DTSF), I'Associac¡ó Catalana de Municipis ¡

Comarques (en endavant, ACM), i la Federació de Municip¡s de Catalunya (en

endavant, FMC), en matér¡a de serveis socials, altres programes relatius al benestar

soc¡al i polítiques d'¡gualtat.

2. Que, posterioment, és van signar d¡ferents addendes a l,esmenat Acord marc per

ampliar els serveis iéls programes que recull el punt quart:

a. La prime¡a, signada el 12 de jul¡ol del 2016, va permetre, d,una banda, ¡ncloure

en el contracte programa en matéria de serveis socials, altres programes

relatius al benestar soc¡al i polít¡ques d'igualtat (en endavant, Cp), dues línies

de col.laboració novés en matér¡a de plans ¡ mesures d,igualtat de les persones

LGBTI id'igualtat en et treball (fitxes 37 ¡38); ¡, d'altra banda, formalitzar el

consens sobre les lín¡es generals del Model dels serve¡s d,intervenc¡ó

soc¡oeducat¡va no res¡dencial per a infants iadolescents en situació de risc i les

seves famílies. També, d¡ntre d,aquest consens, es ¡atificava la voluntat de

concretar durant el 2016 els professionals ¡ les seves funcions, les rátios, els

costos ¡ el pla de finangament i implantació en tot el tenitori catalá.

b. La segona addenda a l'Acord marc 2016-2019 es va signar el 12 de desembre
del 2016, iva permetre ampliar els termes de la col.laboració del Cp 2016-

2019 per ¡ncloure 5 mil¡ons d'euros addic¡onals en concepte d,ajudes

d'urgéncia soc¡al per a despeses derivades de subministraments básics de
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llum, aigua i gas, per al període que va del gener del 2016 al juny del 2017

(ambdós inclosos).

c. La tercera addenda es va signar el 13 de setembre del 2017 per ampliar els

acords relatius al CP 2016-2019 per al període 2017-2019

3. Que amb posterioritat a l'addenda signada el 2017, el DTSF, I'ACM ¡ la FMC han

continuat treballant per concretar els termes del CP per al període 2018 i 2019.

Aquesta Addenda vol donar continuitat als programes i mesures iniciats el 2017, i

mantenir elf¡nangament per al 20'18 ¡ 2019.

ACORDEN

Primer. Objecte

Concretar els acords generals per al període 2018-2019 del CP per a la coordinac¡ó, Ia

cooperació ¡la col'laborac¡ó en matéria de serve¡s soc¡als, altres programes relatius al benestar

soc¡al i polítiques d'igualtat entre el DTSF i els ajuntaments de més de 20.000 hab¡tants ¡ ens

supramunicipals: consells comarcals, consorcis i mancomun¡tats.

Segon. Gestió dels acords

Es prorroguen els acords signats per al 2017 per als exerc¡c¡s 20f8 ¡ 20'19 i s'¡nic¡en els treballs

per defin¡r les lín¡es estratégiques del proper CP per al període 2020-2023.

El 2018 se signará una addenda amb cadascun dels ens locals titulars del CP que tindrá

vigénc¡a des de l'1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2019.

El 2019 no es tramitará addenda anual habitual, sens periud¡ci que per situacions concretes

d'algun ens local sigui necessária aquesta tramitació.

Tercer. Obllgaclons económlques

En cas que els exercicis 2018 i 2019 es modif¡qu¡n els sous dels treballador ¡ treballadores

públ¡cs de la General¡tat de Catalunya, aquesta variac¡ó també será 'aplicable als móduls de

finangament del CP.

Es mantenen les aportacions económiques fixades a l'annex económic de les addendes al CP

pet a!2017, referents als exercicis 2018 i2019.

Per a aquells serve¡s i programes en qué no constava una aportac¡ó per a aquests dos

exerc¡cis, l'aportac¡ó s'ha de fixar a les addendes 2018 per als exercicis 2018 i 2019 d'acord

amb les peiicions formulades pels ens locals. Cal que els ens locals presentin els projectes

d'interés d'aquestes fitxes en concret i fac¡n constar el pressupost total de cada servei o

programa sol.licitat ¡ l'import que es demana aportar per part del DTSF; la resta de

l'import 's'entén que és I'aportació de l'ens local. Aquesta presentació s'ha de fer únicament el

2018 ¡ ha d'especif¡car les dades iimports pér al mate¡x 2018 ¡ 2019.



Quart. Justificació

S'amplia el termini de presentació de la justificació económica (informe/certificat de la

secretaria/intervenció) que passa a ser dels mesos de gener i febrer de cada exercici.

Les ajudes d'urgéncia social per a subministraments básics en el marc de l'atenció a situacions

de pobresa energética passen a tenir un carácter anual i es corresponen a un exercici

pressupostari. Els imports que es facin constar per al 2018 i per al 2019 s'han de justificar en

els mateixos terminis i condicions que la resta de serveis del CP.

Cinqué. Altres acords

Pelque faala resta de punts es mantenen vigents els de|2017.

Sisé. Vigéncia

Aquesta addenda és'aplicable per al termini comprés entre l'1 de gener del 2018 iel 31 de

desembre del 2019, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l'avaluació del

contracte programa del 2019 que s'han d'executar el 2020.

l, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest Acord marc, les parts el signen a un sol

efecte.

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

de la Generalitat de Catalunya
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David Saldoni i de Tgry-.--)
President de l'Associació Catalana de

de Municipis i Comarques
!'

Catalunya
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