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Interessat de l'expedient

AJUNTAMENT DE SALOU REGIDORIA DE BENESTAR, SERVEIS
SOCIALS I IGUALTAT
Localització de l'activitat

Assumpte

CERTIFICAT_APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SIGNATURA DE
L'ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 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 (EXPEDIENT NÚMERO
13/2021).

Enric Ollé Bidó, secretari general de l’Ajuntament de Salou, Tarragonès,
CERTIFICO:
QUE EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SALOU, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27
DE GENER DE 2021, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
601.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SIGNATURA DE L'ADDENDA PEL
MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 DEL CONTRACTE PROGRAMA 20162019 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 (EXPEDIENT NÚMERO 13/2021).
Identificació de l’expedient
Expedient número 13/2021, relatiu a l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021
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.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Vist l’esborrany Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 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 i la
memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de data 04 de gener de 2021.
2. Vist l’informe de la intervenció general de 07 de gener de 2021.
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3. Vist l’informe de secretaria de 05 de gener de 2021.
Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya: arts. 108 a 112.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis: art. 303 a 310.
4. Legislació en matèria de transparència: Article 14, de la Llei 19/2014. Transparència en
els convenis de col·laboració, i article 8, de la Llei 19/2013.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Benestar i Serveis Socials, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 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.
2. Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest document.
3. Nomenar a la cap d’acció social, immigració i dona, com a responsable municipal per la
correcta excussió del conveni.
4. Publicar el conveni al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al portal de
transparència, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya. Remetre còpia al Tribunal de comptes o Sindicatura de comptes, si fos el cas.
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5. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.

ANNEX
“Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 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 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, 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
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.

 36
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

0W0D5J1V1V2F5L2I0101
Codi de document

0W0D5J1V1V2F5L2I0101

SEC15I0027

Núm. d’expedient

13/2021

27-01-21

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 l’exercici 2019 es va signar 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 també es va incorporar un nou servei 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 l’any 2020, atesa la situació de pandèmia, es van signar addendes per donar
cobertura a la situació de necessitat derivada de la crisi del COVID.

VI.

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.

VII.

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.

VIII.

Atesa la situació del Govern en funcions i per raons d’interès públic, es manté la
vigència de l’actual contracte programa fins que el nou Govern de la Generalitat
aprovi un nou contracte programa abans del dia 1 de gener del 2022.

IX.

Atès l’Acord de Govern, de 1 de desembre de 2020, de modificació de les anualitats
del contracte programa 2016-2019, autoritzades pel Govern en dates 15/12/2015,
19/09/2017 i 10/12/19, per un import total de 1.141.453.875,89 euros, per al
finançament de les anualitats 2021-2022.

ACORDS
Primer
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Mantenir la vigència per al 2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP
2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, en els termes acordats el
2020, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signa el nou CP
quadriennal.
Aquesta manteniment de la vigència inclou l’increment de mòduls dels professionals feta
l’any 2020.
Aquesta manteniment de la vigència no inclou 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 tampoc inclou els dinamitzadors/res cívics per a
l’emancipació juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals; ni cap mesura vinculada amb la COVID tramitada el 2020.
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.
Pere Granados Carrillo
Alcalde de l'Ajuntament de Salou
Signat electrònicament

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Signat electrònicament

Contracte programa 2021
Annex - Fitxa econòmica del Contracte Programa 2021
Ajuntament de Salou
La següent taula recull, per a cadascuna de les fitxes, l'import pressupostat per l'ens local i l'atorgat pel
Departament:
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Fitxa

Pressupostat

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials

Atorgat
19.488,00 €

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica

9.597,20 €

Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS, ES i ADM)

282.681,86 €

Fitxa 01 - SAD dependència

57.973,00 €

Fitxa 01 - SAD Social

16.936,92 €

Fitxa 02.1 - Serveis d'intervenció socioeducativa no

40.000,00 €

residencials per a infants i adolescents (SIS)
Fitxa 02.1.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents - Servei d'atenció
diurna estiu
Fitxa 02.2 - Serveis d'intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents - Serveis
socioeducatius davant situacions 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-cofinançament FSE

41.385,00 €

12.000,00 €

5.000,00 €

3.250,00 €

75.038,27 €

22.204,00 €

Fitxa 07.2 - Migracions i Ciutadania - altres programes i
accions
Fitxa 37 - Plans i mesures d’igualtat en el treball

1.200,00 €

1.140,00 €

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

3.411,75 €

2.000,00 €

338.000,00 €

8.430,00 €

Fitxa 43 - Plans locals i comarcals de Joventut

12.072,00 €

TOTAL

529.157,98 €”

I PER TAL QUE CONSTI I PRODUEIXI ELS EFECTES OPORTUNS LLIURO EL PRESENT
CERTIFICAT D’ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE.
Vist i plau,
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
27-01-2021 15:02

Secretari General
Enric Ollé Bidó
27-01-2021 13:24
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