Salou

Addenda a la Fitxa 1 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 Salou, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
REUNITS
D'una banda, l’Honorable senyora Maria Dolors Bassa i Coll, consellera 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, 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 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, l'Il·lustríssim senyor Pere Granados Carrillo, Alcalde de l'Ajuntament de Salou, 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
1. Que el passat 03 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies i l'Ajuntament de Salou, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
2. Que el Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement estan treballant en el
desenvolupament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de
mesures de suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no
poden assumir les despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua,
electricitat i gas.
4. Que l’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis
de Catalunya, el 18 de juliol de 2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a
actuacions dels serveis bàsics d’atenció social dels ens locals, destinades a la
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics, d’aigua, llum i gas de persones
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica per a l’exercici 2015.
5. Que els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han
rebut una aportació de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de
la despesa efectuada durant l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que
els ens locals hagin abonat abans del 10 d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute
ha de ser anterior al 2016.
6. Que el Govern de la Generalitat vol abordar de manera integral les situacions de
pobresa energètica i ha encarregat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
treballar en aquest pla integral, de manera coordinada amb l’Agència Catalana de
Consum. Aquest pla contempla mesures immediates i accions que afavoreixin a mig i
llarg termini l’eradicació d’aquest tipus de pobresa i es donarà a conèixer als ens locals
i tots els agents implicats a principis del 2017.
7. Que mentre es consensua i s’inicia la implantació del Pla esmentat, el Govern de la
Generalitat, segons l’acord de govern de 18 d’octubre de 2016, ha aprovat destinar

5.188.893,85 d’euros per cobrir els deutes del 2016 i l’hivern del 2016 - 2017,
mitjançant una addenda al contracte programa en matèria de serveis socials, altres
programes de benestar social i polítiques d’igualtat que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies subscriu amb els ens locals titulars de les Àrees bàsiques de
serveis socials de tot Catalunya.
8. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat una
Addenda a l’Acord Marc del contracte programa 2016 - 2019, amb la voluntat d’ampliar
el marc de col·laboració ampliant la partida de les ajudes d’urgència social en
5.188.893,85 d’euros més per atendre les situacions de pobresa energètica.
9. Que les part signatàries del present document manifesten la voluntat d’ampliar la seva
col·laboració en els termes que recull la present Addenda.

ACORDEN
Primer. Ampliar els termes de la col·laboració del contracte programa 2016 - 2019, signat entre
ambdues administracions per la col·laboració en matèria de pobresa energètica en el marc de
la fitxa 1 - serveis socials bàsics del contracte programa, segons les condicions que es recullen
en el present document, i que amplien la col·laboració inicialment prevista.
Fitxa 1 – Serveis socials bàsics (Ajudes d’urgència social) signades en el contracte programa
2016-2019:
Ajut d’urgència social (AUS)
Acció
Prioritzar l’aportació del Departament per contribuir a les
despeses de les AUS per atendre necessitats puntuals
d’alimentació, higiene personal i altres necessitats
bàsiques d’infants i adolescents en risc.
Mantenir el suport en les prestacions d’urgència social

Responsable

2016

2017

2018

2019

Ens locals

X

X

X

X

Departament

X

X

X

X

Ampliació objecte de l’addenda Ajuts d’urgència social sobre pobresa energètica:
Ajut d’urgència social (AUS) sobre pobresa energètica
Acció
Atendre les despeses derivades dels subministraments
bàsics de la llar: llum, aigua i gas.
Donar suport a les AUS relacionades amb la pobresa
energètica.

Responsable

2016

2017

2018

2019

Ens locals

X

X

-

-

Departament

X

X

-

-

Segon. L’ens locals concedirà ajudes d’urgència social (AUS) per atendre les despeses
derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas, d’aquelles persones i
famílies que segons valoració de l’Equip Bàsic de Servis Socials, necessiten aquesta prestació
per mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, d’acord amb els criteris de la Llei
24/2015.
Els subministraments estaran compresos dins el període de gener de 2016 al juny del 2017
(ambdós mesos inclosos).
Tercer. L’ens local justificarà la despesa de l’import atorgat mitjançant un document de
justificació econòmica signat per l’interventor/a que haurà de presentar al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies segons el model habitual del contracte programa, entre els
mesos de juliol i setembre (ambdós inclosos) del 2017.

Quart. L’ens local haurà de presentar al Departament de Treball, Afers Social i Famílies
mitjançant l’EACAT les següents dades en els següents terminis:
- Gener 2017: dades referents a tot el 2016
o Nombre d’expedients iniciats d’ajuts d’urgència social de subministrament,
per tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de
llum/gas).
o Nombre total de persones incloses als expedients, per tipus de
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas)
(desagregat per sexe).
o Nombre de derivacions per tipus de subministrament (aigua, gas, llum,
factura combinada de llum/gas) (desagregat per sexe).
o Nombre de llars/famílies a les quals s’ha concedit l’ajut per cada tipus de
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).
o Nombre de persones beneficiàries de l’ajut, per cada tipus de
subministrament concedit (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas)
(desagregat per sexe i trams d’edat).
o Tipus de llars a les quals s’ha concedit l’ajut, per cada tipus de
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).
o Nombre de llars/famílies amb les quals no treballaven els SSB i que, a
partir de la sol·licitud d’aquest ajut, s’hi ha començat a treballar (Pla
d’Atenció), per cada tipus de subministrament concedit (aigua, gas, llum,
factura combinada de llum/gas).
o Nombre d’expedients no atesos segons el motiu, per tipus de
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).
o Periodicitat dels ajuts per cada tipus de subministrament (aigua, gas, llum,
factura combinada de llum/gas).
o Nombre de llars que han rebut el mateix ajut l’any anterior, per tipus de
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).
o Import dels ajuts concedits per tipus de subministrament (aigua, gas, llum,
factura combinada de llum/gas).
-

Juliol a setembre 2017: dades de gener a juny del 2017. Els mateixos indicadors.

Cinquè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies farà una aportació de 19.488,00 €
a l'Ajuntament de Salou en concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de
subministraments bàsics de llum, aigua i gas, amb càrrec a la partida BE1351
D/460000100/317B/0000, modificant l’annex econòmic del contracte programa, tal com s’indica
a l’annex d’aquesta addenda.
Sisè. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies gestionarà una bestreta de com a
màxim el 95% de l’import que consta en el punt anterior tan bon punt s’hagi signat la presenta
Addenda per ambdues parts.
Setè. D’acord amb la justificació presentada per l’ens locals, el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies elaborarà un informe de valoració dels Ajuts d’urgència social (AUS) sobre
pobresa energètica a partir del qual la Comissió de Seguiment i Avaluació acordarà el
Dictamen d’avaluació, fent constar els imports que correspon abonar el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, fruit del compliment d’objectius i, en cas contrari, es procedirà
a la deducció de l’import en el marc de la Fitxa 1 – Serveis socials bàsics Contracte Programa
2016 – 2019.
Vuitè. Mantenir la resta de condicions acordades en el Contracte programa signat.

I, com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda.
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Annex - Modificació de la fitxa econòmica del Contracte Programa 2016
Ajuntament de Salou
Fitxa

Pressupostat

Atorgat

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials

60.000,00 €

19.488,00 €

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica

19.488,00 €

19.488,00 €

Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES)

193.450,42 €

Fitxa 01 - SAD dependència

54.099,00 €

Fitxa 01 - SAD Social

14.114,10 €

Fitxa 02.1 - Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials
per a infants i adolescents - Centres Oberts

129.352,55 €

40.000,00 €

Fitxa 02.1.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents - Servei de centre obert
durant el període d'estiu

64.380,00 €

41.385,00 €

Fitxa 02.2 - Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials
per a infants i adolescents - Programes diürns preventius risc

58.130,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

3.250,00 €

Fitxa 07 - Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió

75.351,61 €

30.276,00 €

Fitxa 34 - Activitats o projectes adreçats a joves

44.400,00 €

5.625,00 €

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

TOTAL

433.175,52 €

