
 
 
 
 

 
 

 
 

Adenda de modificació del protocol addicional al conveni de col·laboració 
2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per al període 2018-2019 

 
 REUNITS 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 
(BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 
2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  
addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat 
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord 
amb aquest article, la gestió de l’àrea bàsica pels municipis de menys de vint mil habitants 
correspon a la comarca.  

 
2. El 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, vam formalitzar el contracte programa 2016-2019, per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.  



 
 
 
 

 
 

 
3. En aquest context fou necessari establir un marc de relació entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
en endavant l’AJUNTAMENT, regit per criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat 
territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials. Per 
això, ambdues parts formalitzàrem el conveni per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  

 
4. El 21 de novembre de 2018, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental va aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni de 
col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per al 
període 2018-2019.  
 
El 13 de febrer de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt vam formalitzar el protocol addicional al conveni de col·laboració 2016-2019 per 
a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Cardedeu, per al període 2018-2019.  
 

5. Per tal d’assegurar la correcta gestió i prestació del servei bàsic d’atenció social, el 
CONSELL COMARCAL, de forma consensuada amb els ajuntaments,  ha desenvolupat i 
implementat un nou model de coordinació dels professionals que presten aquest servei, 
que inclou els objectius següents:  
 
a) Aportar reflexió i anàlisi, tant a nivell polític com tècnic. 
b) Donar a conèixer bones pràctiques en la intervenció dels serveis socials bàsics, tant 

de la pròpia comarca com d’altres comarques. 
c) Establir, acordar i validar criteris tècnics en relació amb l’atenció de les persones.  

Entre d’altres aspectes s’incidirà en els aspectes següents:  
 

- Unificar recollida de dades amb l’Hèstia. 

- Realització de diagnòstics i plans de millora de les persones usuàries del servei.  

- Fomentar i acompanyar en el desenvolupament del treball grupal i comunitari.  

- Millorar i consensuar els processos d’atenció  
 

d) Establir i acordar línies d’organització dels serveis, com ara l’acompanyament i el 
suport en la implantació del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa segons el 
model del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

e) Compartir coneixement que millori la praxis professional.  
f) Coordinar, la planificació i el seguiment de les accions amb el responsable polític i/o 

tècnic corresponent.  
g) Incorporar la transferència de coneixement com a  element de seguretat en el treball i 

la praxis professional, permetent així una millor atenció a les persones.  
h) Promoure l’accés a la formació als professionals per millorar les capacitats adients en 

el procés d’atenció a les persones.  



 
 
 
 

 
 

i) Promoure i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la millora de 
la praxis professional.  

j) Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca com una 
fórmula que permet reforçar, retroalimentar i construir conjuntament els serveis, els 
processos d’intervenció, les metodologies i el coneixement.  

 
Aquest model suposa una major dedicació i un increment dels costos associats a la 
coordinació, i alhora repercuteix en els costos d’estructura del Consell Comarcal, fets que 
necessàriament cal preveure i determinar mitjançant la modificació del protocol addicional 
al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat amb l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, per al període 2018-2019.  
 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquesta addenda de modificació que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del protocol addicional  per al període 2018-
2019 al conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de  Lliçà d’Amunt, en 
endavant l’AJUNTAMENT, per adequar l’import de coordinació i assessorament dels 
professionals que presten el servei bàsic d’atenció social a la major dedicació en la 
coordinació com a conseqüència de la implementació del nou model previst al punt cinquè de 
l’expositiu d’aquesta addenda.  
 

 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica la fitxa núm.1 de l’annex 3 del protocol esmentat en 
el pacte primer precedent en el sentit següent:  
 
On diu:  
 
Pel que fa a l’import màxim finançat en relació amb els/les administratius/administratives del 
servei bàsic d’atenció social, per raó del Contracte Programa 2016-2019 formalitzat pel 
CONSELL COMARCAL i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i la previsió del 
cost per l’AJUNTAMENT, pel període 2018 – 2019, els imports que en resulten són els 
següents: 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Any 2018: 
 
 

 
Habitants 
2017 

Dedicació  
Previsió 
cost 

% 
finançament 

 
Previsió de 
finançament 

Previsió 
aportació de 
l’AJUNTAMENT 

14.933 
0,813 

25.216,98 
€ 

0,7897 
13.984,23 € 

11.232,75 € 

 
 

Coordinació 
personal 
administratiu  

Import 
estructura 

Total 

539,32 € 
    410,23  

€ 949,54 € 

 
 
Any 2019: 
 

 
Habitants 
2017 

Dedicació  
Previsió 
cost 

% 
finançament 

 
Previsió de 
finançament 

Previsió 
aportació de 
l’AJUNTAMENT 

14.933 
0,813 

25.658,28 
€ 

0,7897 
13.984,23 € 

11.674,05 € 

 
 

Coordinació 
personal 
administratiu  

Import 
estructura 

Total 

1.078,63 € 410,23 €  1.488, 86 € 

 
 
L’import real a satisfer per l’AJUNTAMENT és en funció del cost real dels 
treballadors/treballadors, que es preveu més elevat per l’increment salarial i l’augment de la 
despesa social que els correspongui. El CONSELL COMARCAL liquida trimestralment el cost 
d’aquests professionals i en tramet les liquidacions a l’AJUNTAMENT a través de la 
plataforma EACAT. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import resultant de 
les liquidacions en el termini d’un mes des de la recepció de cadascuna d’aquestes. 
 
 
Ha de dir:  
 
Pel que fa a l’import màxim finançat en relació amb els/les administratius/administratives del 
servei bàsic d’atenció social, per raó del Contracte Programa 2016-2019 formalitzat pel 
CONSELL COMARCAL i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i la previsió del 



 
 
 
 

 
 

cost per l’AJUNTAMENT, pel període 2018 – 2019, els imports que en resulten són els 
següents: 
 
Any 2018: 
 

 
Habitants 
2017 

Dedicació  
Previsió 
cost 

% 
finançament 

 
Previsió de 
finançament 

Previsió 
aportació de 
l’AJUNTAMENT 

14.933 
0,813 

25.216,98 
€ 

0,7897 
13.984,23 € 

11.232,75 € 

 

Coordinació 
personal 
administratiu  

Import 
estructura 

Total 

539,32 € 
    410,23  

€ 949,54 € 

 
 
Any 2019: 
 

 
Habitants 
2017 

Dedicació  
Previsió 
cost 

% 
finançament 

 
Previsió de 
finançament 

Previsió 
aportació de 
l’AJUNTAMENT 

14.933 
0,813 

25.658,28 
€ 

0,7897 
13.984,23 € 

11.674,05 € 

 
 

Previsió 
coordinació 
personal 
administratiu  

Previsió 
import 
estructura 

Total 

1.086,79 € 
      410,23 
€ 1.497,02 € 

 
L’import real a satisfer per l’AJUNTAMENT és en funció del cost real dels 
treballadors/treballadors, que es preveu més elevat per l’increment salarial i l’augment de la 
despesa social que els correspongui. El CONSELL COMARCAL liquida trimestralment el cost 
d’aquests professionals i en tramet les liquidacions a l’AJUNTAMENT a través de la 
plataforma EACAT. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import resultant de 
les liquidacions en el termini d’un mes des de la recepció de cadascuna d’aquestes. 
 
Els imports establerts en els quadres precedents són una previsió de cost anual, essent 
l’import real que ha de pagar l’AJUNTAMENT subjecte a les corresponents liquidacions del 
conveni.  
 



 
 
 
 

 
 

Tercer. Conservació del conveni i del protocol  
 
El contingut del conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió i prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT i llur protocol per al període 2018-2019 es manté vigent en tot 
allò que hagi estat modificat per aquesta addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins 
a la finalització del protocol que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen 
el seu contingut i la signen. 
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