
  

 

 

VI CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA 

COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS 

SOCIALS AMB L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT 
  

REUNITS  

  

D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 

Vendrell i Ros.  

  

I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde president de l’Ajuntament de Lliçà 

d'Amunt, assistit pel secretari/a de la corporació, 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.   

  

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 aquest 

conveni, i   

MANIFESTEN  

  

I. Que és voluntat de les parts garantir i facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes 

l’accés directe o indirecte a aquells serveis que tendeixen a afavorir un 

desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, 

aconseguir la integració de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat 

i la participació ciutadana.  

  

II. Que el 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vàrem 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. El nou conveni quadriennal pels anys 2020-2023 encara no ha estat 

formalitzat.   

  

III. Que ambdues parts vàrem subscriure el I conveni interadministratiu de 

col·laboració, per als anys 2000-2003, el II conveni interadministratiu de 

col·laboració, per als anys 20042007, el III conveni interadministratiu de 



  

 

 

col·laboració per als anys 2008-2011, el IV conveni interadministratiu de 

col·laboració per als anys 2012-2015 i el V conveni interadministratiu de 

col·laboració per als anys 2016-2019 amb idèntic objecte i vàrem constituir un 

Fons de Solidaritat pel seu finançament, les experiències i els resultats dels quals 

han estat enormement satisfactoris. 

  

     Per aquest motiu, es planteja la possibilitat de formalitzar un nou conveni per al 

quadrienni 2020-2023, amb l’objectiu de consolidar la col·laboració en la 

concertació i el disseny de polítiques públiques comunes en l’àmbit dels serveis 

socials.  

  

IV. Que les parts tenen interès a continuar aquest conveni de col·laboració per a la 

programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de 

projectes, programes i accions en matèria de serveis socials establerts o per al 

seu establiment.   

  

V. Que amb la signatura del I conveni interadministratiu de col·laboració, per als 

anys 20002003 es va crear el Fons de Solidaritat per al finançament dels 

programes, els projectes i les accions que han de ser objecte de la col·laboració 

entre les parts compareixents.  

  

El Fons de Solidaritat s’ha anat dotant, any darrera any, amb les aportacions 

anuals dels ajuntaments integrants, d’acord amb les respectives addendes 

econòmiques als convenis marc.  

  

  

Les parts sotasignants posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les 

següents,  

  

  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  

I. L’article 84.2 lletra m) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per la Llei 

orgànica 6/2006, de 19 de juliol, preveu que els governs locals de Catalunya 

tenen en tot cas competències pròpies en els termes que determinin les lleis 

en matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels 

serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques 

d'acolliment dels immigrants.  

  

II. L’epígraf primer de la disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu que 

les disposicions d’aquesta llei són d’aplicació a totes les Comunitats 

autònomes, sens perjudici de les seves competències exclusives en matèria 

de règim local assumides en els seus estatuts d’autonomia, en el marc de la 

normativa bàsica estatal i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat 

pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les estructures 

administratives.   

  

III. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els articles 25 i 26 del Text 



  

 

 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i la línia estratègica L1: Atenció a 

les persones del Programa d’actuació comarcal, aprovat en sessió plenària de 

21 de novembre de 2018, pel que fa a les competències del Consell Comarcal.  

  

IV. Els articles 18 i 19 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en 

endavant Llei de serveis socials, pel que fa al serveis d’atenció especialitzada.  

  

V. Els articles 31, 32 i la Disposició transitòria segona de la Llei de serveis socials, 

pel que fa a les competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal en el 

Sistema Català de Serveis Socials.  

  

VI. L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, els articles 39 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel 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 (d’ara 

endavant LMRLC) i l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 

locals, pel que fa al padró municipal.  

  

VII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’article 150 de la 

LMRLC i els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa a 

la instrumentació de la col·laboració interadministrativa mitjançant conveni.  

  

  

D’acord amb els antecedents i les consideracions jurídiques, els compareixents, en 

la representació que exerceixen, formalitzen aquest conveni de col·laboració que 

subjecten als següents,   

PACTES  

  

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS   

  

Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre les parts 

signatàries per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o 

parcial de projectes, programes i accions en matèria de serveis socials establerts o 

per al seu establiment, incorporats a aquest conveni mitjançant l’addenda que 

l’acompanya, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques 

públiques de serveis socials.  

  

Segon. Les actuacions que es duen a terme per raó d’aquest conveni es regeixen 

pels principis generals d’igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, foment de la 

cohesió social, respecte pels drets de la persona i la resta de principis previstos a 

l’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

  

Tercer.  Els projectes, els programes i les accions que són objecte de col·laboració 

s’incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual 



  

 

 

s’estableixen els objectius, el pressupost i les previsions de finançament de 

cadascun dels projectes.  

  

El Consell Comarcal proposa i elabora anualment el contingut de les respectives 

addendes i l’Ajuntament les ha d’aprovar cadascun dels anys.  

  

Quart. El Consell Comarcal ha de coordinar les actuacions establertes a les 

respectives addendes, per a l'execució de les quals pot emprar qualsevol de les 

formes de gestió de serveis públics establertes a la legislació de règim local.   

  

El Consell Comarcal pot també atorgar contractes de qualsevol naturalesa amb 

societats mercantils, cooperatives i entitats d’iniciativa social sense finalitat de lucre 

i establir convenis amb altres administracions per a l’execució dels projectes, dels 

programes i de les accions incorporats a les respectives addendes o per fer efectius 

els pactes que aquí se subscriuen.   

  

Cinquè. Les parts compareixents poden, per raó d’aquest conveni, adscriure 

temporalment personal al seu servei per a l’execució de les actuacions objecte de 

col·laboració, així com posar a disposició del Consell Comarcal, per qualsevol títol, 

béns mobles i immobles, tot sens perjudici dels pactes reguladors del règim 

econòmic establerts en el capítol II.  

  

  

Capítol II. EL RÈGIM ECONÒMIC:  

  

Sisè. El Consell Comarcal administra el Fons de Solidaritat amb subjecció a les 

obligacions que resulten d'aquest conveni.  

  

Setè. Els programes, els projectes i les accions que s’incorporen a aquest conveni, 

mitjançant l'addenda corresponent, s’han de finançar amb les assignacions que el 

Consell Comarcal faci amb càrrec a les aportacions, les subvencions o les donacions 

que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que pel mateix concepte li assigni, 

voluntàriament, l’Ajuntament; i pel Fons de Solidaritat en la quantia restant.   

   

Vuitè. L’Ajuntament, per mitjà de la representació amb què compareix, es compromet 

a fer efectiva la quota de participació que li correspon en el Fons de Solidaritat amb 

subjecció als pactes d’aquest conveni.  

  

Novè. La forma de pagament de l’Ajuntament de la quota que li pertoca en el Fons 

de Solidaritat s’ha de fer efectiva d’acord amb les disposicions d’aquest capítol.  

  

El Consell Comarcal ha d’aprovar les factures i efectuar els pagaments de les 

obligacions que per raó d’aquest conveni hagi contret amb tercers, un cop s’hagi 

verificat que les accions s’han dut a terme correctament i que l’òrgan competent n’ha 

justificat les despeses.  

  

Desè. El Consell Comarcal informarà semestralment a l’Ajuntament sobre la gestió 

dels diferents projectes, programes i accions, així com de l’estat de finançament 

d’aquests.   

  



  

 

 

Onzè. La Intervenció del Consell Comarcal ha de trametre semestralment, abans 

dels esmentats informes, una certificació acreditativa de l’estat de finançament dels 

diferents projectes, programes i accions.   

  

Dotzè. L’Ajuntament fa efectiva la quota de participació en el Fons de Solidaritat en 

dos pagaments anuals que es realitzaran:  

  

• 1r pagament: un cop aprovada l’addenda econòmica pel Consell Comarcal 

l’Ajuntament ingressarà en el compte ES37 0182 6035 47 0201600964 el 

50% de la seva aportació.  

  

• 2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l’addenda 

econòmica el Consell Comarcal trametrà una còpia d’aquesta a l’Ajuntament 

i li comunicarà l’import que resta per aportar abans del 30 de gener de l’any 

següent.  

  

Si es produeix alguna demora en aquests terminis i el Consell Comarcal hagués 

d’abonar interessos al contractista per raó d’aquest conveni, l’ajuntament que ha 

ocasionat la demora ha de reintegrar aquest import al Consell Comarcal.   

  

El Consell Comarcal iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 

preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per 

l’objecte d’aquest conveni.  

  

Tretzè. Si l’import de les aportacions, les subvencions o les donacions assignades a 

l’execució d’aquest conveni és superior al cost total dels programes, els projectes o 

les accions incorporats a l’addenda, les quanties que en resultin serviran per ampliar-

los en aquella anualitat o s’integraran al Fons de Solidaritat destinat a l’any següent, 

o bé disminuiran la quota de participació de l’Ajuntament.  

  

Catorzè. L’extinció d’aquest conveni per qualsevol causa comporta la liquidació del 

Fons de Solidaritat. El Consell Comarcal ha d’efectuar els pagaments pendents amb 

càrrec al Fons i reintegrar a l’Ajuntament de manera proporcional al total de les seves 

aportacions durant el període de vigència. Aquest reintegrament es produirà en un 

termini màxim de dos mesos comptadors després que s’hagin efectuat tots els 

pagaments.   

  

Nogensmenys, la denúncia unilateral del conveni no causarà la liquidació del Fons 

de Solidaritat i tampoc no comportarà cap reintegrament.  

  

Quinzè. La quota anual de participació de l’Ajuntament en el Fons de Solidaritat que 

es constitueix per raó d'aquest conveni és la que resulti d’aplicar l'operació següent: 

Pm = Hm/ Hm * (FS - )  

  

On els paràmetres són:  

• Pm: participació de l’ajuntament  

• Hm: nombre d’habitants del municipi  

• Hm: suma dels habitants dels municipis participants  

• FS: Fons de solidaritat  

• : aportacions, donacions, subvencions afectades o romanents del Fons   



  

 

 

  

  

Capítol III. EL RÈGIM JURÍDIC   

  

Setzè. Aquest conveni entra en vigor l’endemà que hagi estat firmat per dos terços 

de les parts que integren el Fons de Solidaritat, i estén els seus efectes des de l’1 

de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023. Nogensmenys, podrà ser 

prorrogat per acord exprés de les parts en les condicions que s’estableixin.  

  

L’acord d’aprovació o ratificació d’aquest conveni així com de les addendes 

successives per l’òrgan competent de cada part es traslladarà, mitjançant certificat 

de la Secretaria de la corporació, al Consell Comarcal, el qual actuarà com a 

dipositari.  

  

Dissetè. Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:   

  

a) El compliment del període de vigència esmentat en el pacte antecedent o del de 

les seves pròrrogues, si escau.  

b) L’acord mutu entre les parts.  

c) La denúncia plantejada unilateralment davant el Consell Comarcal amb tres 

mesos d’antelació mínima, només provocarà efectes extintius per a la part 

denunciant.  

d) L’incompliment per qualsevulla de les parts del contingut dels pactes constitueix 

causa suficient perquè les parts no incomplidores puguin instar la resolució del 

conveni.  

e) La mora superior a sis mesos en l’abonament de la quota de participació en el 

Fons de Solidaritat, per a la part deutora.  

f) La manca de finançament.  

g) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts.  

  

Divuitè. A l’efecte d’aquest conveni el nombre d’habitants del municipi és el que 

resulti de la revisió del darrer padró municipal d’habitants aprovats per cada 

ajuntament amb referència a l’1 de gener.   

  

Dinovè. El Consell Comarcal farà pública, a través del BOPB, la formalització 

d’aquest conveni i en trametrà un exemplar a la Direcció General d’Administració 

Local de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui coneixement. La resolució 

d’aquest conveni estarà sotmesa al mateix règim de publicitat.   

  

Les previsions anteriors no limitaran la facultat de les parts per donar la màxima 

publicitat i difusió d’aquest instrument entre la població interessada.  

  

Vintè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de 

resoldre les incidències que puguin derivar-se d’aquest conveni.  

  

DISPOSICIÓ FINAL  

  

Única. En el cas que, posteriorment a la signatura d’aquest conveni, altres 

ajuntaments decideixin adherir-se al Fons de Solidaritat que aquí es constitueix, 



  

 

 

hauran d’efectuar una aportació inicial del cinquanta per cent de la quota de 

participació resultant, en la forma descrita al pacte quinzè.   

  

L’aportació s’haurà de fer efectiva en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor 

del corresponent conveni de col·laboració.  

  

I, convenint a les parts la formalització d’aquest conveni, el signen i ratifiquen en 

senyal de conformitat, de la qual cosa els secretaris / el secretari i la secretària  

sotasignants donen fe.  

  

 

ADDENDA 2020 AL VI CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A 

LA COORDINACIÓ, LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS  

  

ANNEX 1 – PROJECTE:  

FINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELL  

  

ANTECEDENTS:  

  

El SEAIA (Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) està format per:  

o Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). És un equip tècnic 

multidisciplinari i especialitzat que recull i globalitza la informació, valora, fa el 

seguiment i emet les propostes tècniques que puguin beneficiar més els infants, de 

qui té encarregada la seva atenció individualitzada. És l’equip de referència de la 

família natural i del noi/a en alt risc social, sobre el qual ha d’incidir per tal de procurar 

modificar les condicions adverses de risc.  

o Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE). Té per objecte donar 

resposta a situacions i necessitats dels menors tutelats per la Generalitat de 

Catalunya que requereixen una atenció alternativa a la seva família d’origen.  

  

OBJECTIU:  

  

El suport administratiu és del tot necessari per als professionals del SEAIA ja que atenen 

un nombre elevat de casos, que comporten una atenció i unes gestions específiques. El 

suport administratiu es fa càrrec, entre d’altres, de les tasques següents: recepció de 

trucades telefòniques, tramesa de cartes i citacions als usuaris, control d’entrades i 

sortides de documentació del SEAIA, tasques d’arxiu i altres tasques administratives.  

  

ADREÇAT A:  

  

o EAIA: 3 pedagogs/es, 3 treballadors/es socials, 3 psicòlegs/òlogues, 3 educadors/es 

socials i 1 auxiliar administratiu/va.  

o SIFE: 1 psicòleg/a i 1 treballador/a social  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

 

 

 

  



  

 

 

ANNEX 2 – PROJECTE:  

SERVEI D’INTERPRETACIÓ LINGÜÍSTICA  

  

  

ANTECEDENTS:  

  

En el marc del Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental per a l’any 

2006, en les sessions tècniques dels mesos de gener i març de 2006, quatre grups de 

treball (acollida, cohesió i convivència, treball i educació) integrats per professionals 

d’àmbits i serveis diferents van proposar, entre d’altres, disposar d’un servei 

d’interpretació àgil i proper.  

  

Des de l’any 2006 es compta amb el Servei d’Interpretació Lingüística comarcal.  

  

OBJECTIU:  

  

Facilitar, promoure i millorar la comunicació entre les persones estrangeres nouvingudes 

amb dificultats comunicatives per la seva recent arribada i els serveis de la comarca.  

  

ADREÇAT A:  

  

Serveis socials municipals, els serveis de primera acollida a persones estrangeres 

nouvingudes i els serveis d’atenció a la dona vinculats al Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies i a l’Institut Català de les Dones del Vallès Oriental.  

  

CIRCUIT D’ACCÉS:  

  

Els serveis formulen la sol·licitud del servei al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

segons el  

model  establert.  La  sol·licitud  i  circuit  d’accés  es  troba  a  la  pàgina  web   

http://www.vallesoriental.cat/ambits/politiques-digualtat/servei-dinterpretacio/  

  

REQUISITS:  

  

Fer menys de tres anys de residència a Catalunya i no entendre el català ni el castellà.  

  

PRESTACIONS:  

  

Com a màxim es faran tres sessions per usuari. Aquesta condició només pot ser 

modificada si el professional que fa la sol·licitud presenta un informe justificant la 

necessitat.  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

 

 

 

 

 



  

 

 

ANNEX 3 – PROJECTE:  

PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES  

  

  

ANTECEDENTS:  

  

El Servei Català de la Salut ofereix als governs locals la possibilitat de prevenir els 

problemes derivats de conductes de risc amb el Programa d’Intercanvi de Xeringues 

(PIX). El PIX ofereix als toxicòmans per via parenteral uns punts d’intercanvi on poden 

rebre xeringues noves i poden retornar les xeringues usades de manera anònima i 

gratuïta.  

  

OBJECTIU:  

  

o Prevenir  les malalties infecto contagioses 

associades al consum de drogues per via 

parenteral  

o Afavorir l’adquisició d’hàbits i conductes més 

saludables o  Disminuir la tendència a 

compartir xeringues o  Potenciar el canvi de via 

de consum o  Utilitzar del preservatiu en les 

relacions sexuals o  Apropar el 

drogodependent a la xarxa sanitària  

  

  

ADREÇAT A:  

  

Les persones drogodependents actives consumidores de drogues per via parenteral.  

  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

ANNEX 4 – PROJECTE:  

PUNT DE TROBADA  

  

  

ANTECEDENTS:  

  

Són nombroses les sentències en els processos de separació i divorci en què el jutge 

estableix el temps i el lloc on el pare o la mare no custodi i el fill poden trobar-se i 

compartir el temps assignat, o fer el lliurament i el retorn del nen. Alhora, tot sovint es 

disposa que la devolució del menor es faci en dependències dels ajuntaments i sota la 

supervisió dels professionals de serveis socials.  

  

L’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Creu Roja Vallès Sud 

presten el servei de Punt de trobada on el pare o la mare poden trobar-se amb els seus 

fills en un espai específic i neutral, lliurar-los i retornar-los amb la supervisió dels 

professionals dels serveis socials.    

  



  

 

 

El servei és extensible a les visites amb el pare i la mare dels menors tutelats per la 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.  

  

OBJECTIUS:  

  

o Oferir un espai neutral confortable on sigui possible:  

- Lliurar i retornar els fills entre els pares amb dificultats pel compliment del 

règim de visites.  

- Revisar i modificar les actituds envers els aspectes relacionats amb la cura 

dels fills. - Reduir el nombre de denúncies per  l’incompliment en el règim de 

visites.  

- Millorar la forma en què els fills poden compartir el temps amb el progenitor 

no custodi.  

o Observar i informar l’autoritat judicial, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència i l’EAIA del desenvolupament de les trobades i dels intercanvis.  

  

ADREÇAT A:  

  

o Famílies en què el jutge ha disposat la utilització del servei per lliurar i retornar el 

menor o fer les visites del progenitor no custodi.  

o Famílies de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 

l’Adolescència.  

  

CIRCUIT D’ACCÉS:  

  

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers quan la demanda provingui 

dels jutjats de Granollers, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels 

municipis del partit judicial de Granollers.  

  

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès quan la demanda 

provingui dels jutjats de Mollet del Vallès, ja sigui directament o a través dels serveis 

socials dels municipis del partit judicial de Mollet del Vallès.  

  

Quan la demanda provingui de l’EAIA, l’adreçarà als serveis socials de l’Ajuntament de 

Granollers o de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en funció del partit judicial del municipi 

de residència del pare o de la mare que sigui més beneficiós pel menor.  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

Nota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin 

del recurs de punt de trobada en la data de signatura de l’addenda.  

  

Les condicions del servei i del seu finançament queden condicionades a les condicions 

i definició que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui establir al 

Contracte Programa.  

   

 

 

 



  

 

 

ANNEX 5 – PROJECTE:  

SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÈNCIES A DONES EN SITUACIÓ DE  

VIOLÈNCIA MASCLISTA, I LLURS FILLES I FILLS  

 

ANTECEDENTS:  

  

Fins a l’any 2003, les necessitats d’allotjament d’urgència de les dones, i llurs filles i fills 

a càrrec, es cobrien oferint l’estada en un hotel o una pensió. Un grup de treball format 

per professionals dels serveis socials d’atenció primària i especialitzada va treballar en 

la definició i en la proposta d’un servei d’acolliment d’urgències per a víctimes de  

violència de gènere, i llurs filles i fills a càrrec, amb la finalitat d’oferir un espai adequat 

amb professionals que acullin i atenguin les dones i llurs filles i fills en situació d’urgència.  

  

Des de l’any 2003 el Consell Comarcal signa un conveni o contracte amb entitats socials, 

mitjançant el qual es facilita i regula l’accés a un servei d’acolliment d’urgència. A partir 

de l’any 2019 el contracte s’estableix a partir d’un procés de licitació.  

  

OBJECTIUS:  

  

o Facilitar un servei d’acollida temporal, de protecció immediat i adequat davant de 

situacions d’urgència per a dones, i llurs filles i fills a càrrec, que han de marxar del 

domicili o l’entorn on viuen per situacions de violència masclista.  o  Oferir un espai 

de seguretat i protecció, d’equilibri i estabilitat per a la dona, i per a les seves filles i 

fills, que vetlli per la seva integritat.   

o Vetllar per l’atenció i la recuperació integral, el suport, l’acompanyament, 

l’assessorament i el recolzament necessari a les dones que pateixen violència 

masclista al Vallès Oriental.  

o Oferir contenció psicològica, tant a la dona com a les seves filles i fills. o Oferir 

assessorament jurídic. o Oferir atenció i assessorament social. o Cobrir les 

necessitats bàsiques (d’allotjament, manutenció, higiene, salut, descans, etc.), tant 

per a la dona com per a les seves filles i fills.  

  

ADREÇAT A:  

  

o Dones, majors d’edat, soles o amb filles i fills menors d’edat a càrrec, embarassades 

o no, que viuen en algun dels municipis del Vallès Oriental i:   

  

- Que pateixen violència masclista i que necessiten d’un recurs d’acolliment i 

protecció immediat i temporal i no disposen d’un allotjament alternatiu segur ni 

de recursos suficients per poder cobrir les seves necessitats bàsiques ni les de 

les seves filles i fills.    

- En tot cas queden excloses les situacions que puguin perjudicar la convivència i 

normal funcionament del servei (consum actiu de tòxics, entre d’altres)   

  

  

CIRCUIT D’ACCÉS:  

  

En els casos en què la dona ha d’abandonar el domicili de manera urgent el Servei bàsic 

d’atenció social valora, en primer lloc, la possibilitat que la dona vagi a algun domicili 



  

 

 

familiar o d’alguna amistat, sempre que no representi un perill. Si aquesta via no és 

possible, es recorrerà al Servei d’atenció i acolliment d’urgències.  

  

Les derivacions es fan de la manera següent:  

  

a) Municipis que han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones que 

pateixen situacions de violència masclista, a través dels serveis bàsics d’atenció 

social o a través de la policia local.  

b) Municipis que no han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones que  

pateixen situacions de violència masclista, sempre a través dels serveis bàsics 

d’atenció social.  

  

Els Serveis bàsics d’atenció social derivants són referents de la dona i llurs filles i fills 

durant tot el procés. També són els responsables de fer el seguiment de la dona, de 

cercar, junt amb la dona, els recursos alternatius que en possibilitin la sortida del Servei 

d’atenció i acolliment d’urgències, i de facilitar els acompanyaments que la dona 

requereixi.  

  

La coordinació estre els Serveis bàsics d’atenció social referents i el Servei d’atenció i 

acolliment d’urgències és bàsica durant tot el procés d’atenció a la dona i llurs filles i fills.  

  

El Consell Comarcal facilitarà als Serveis bàsics d’atenció social un protocol on es 
detallen els aspectes operatius i metodològics que millorin la gestió del servei, la relació 
i comunicació entre els agents implicats i l’atenció a les persones que fan ús del servei.  
  

TEMPS D’ESTADA:  

  

El temps estimat d’estada, que no cal esgotar, és de 15 dies, amb la possibilitat 

d’augmentar-lo excepcionalment.   

  

El Consell Comarcal es fa càrrec de les despeses per cobrir les necessitats bàsiques 

(allotjament, manutenció, higiene, salut, descans, etc.), fins el 15è dia. A partir del 16è 

dia, inclòs, se’n fa càrrec l’Ajuntament.  

  

El Consell Comarcal informarà als Serveis Bàsics d’Atenció Social del cost per persona 

o unitat familiar per dia d’estada al Servei d’atenció i acolliment d’urgències a dones en 

situació de violència masclista, i llurs filles i fills a càrrec.  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

ANNEX 6 – PROJECTE:  

CENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADA  

  

ANTECEDENTS:  

  

El servei d’acolliment residencial d’estada limitada i d’assistència supleix temporalment 

la llar familiar en casos puntuals d’urgència (agressió, violència, llançament, 

esfondrament), quan no es disposa en aquell moment de suport familiar ni recursos 

econòmics propis per resoldre el problema.  

  



  

 

 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès és titular d’un centre residencial d’estada limitada des 

de març de 2003. El reglament del servei preveu que els altres municipis de la comarca 

puguin utilitzar el Centre, sempre que hi hagi disponibilitat de places i amb un acord 

específic previ, pels altres municipis de la comarca.  

  

OBJECTIU:  

  

Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament en cas d’urgència social  

  

ADREÇAT A:  

  

Les persones i les famílies que, tot i valer-se per elles mateixes  les activitats de la vida 

diària, tenen necessitat de caràcter conjuntural de ser allotjades:  

o Les persones i les famílies víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge  

o Les persones i les famílies provinents de llançament quan la seva situació és 

coneguda pels serveis socials d’atenció primària  

o Les dones soles o amb fills  

o Les víctimes de violència familiar sempre que no hi hagi plaça a la CAM i que sigui 

un problema d’allotjament alternatiu  

  

CIRCUIT D’ACCÉS:  

  

Informe proposta dels serveis socials d’atenció primària del municipi d’origen de la 

persona usuària adreçat a la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 

que autoritzarà o denegarà l’ ingrés al Centre.  

  

En horaris festius i nocturns -a partir de les 20 hores i fins a les 8h-, en el cas de les 

persones i les famílies víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge, la derivació es farà 

a través del responsable de torn de la policia local on es produeixi l’emergència cap al 

responsable de torn de la policia local de Mollet del Vallès.  A primera hora del matí del 

primer dia hàbil després de l’ingrés, els serveis socials del l’ajuntament derivant faran 

arribar l’informe corresponent a la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès.  

  

  

TEMPS D’ESTADA:  

  

El temps d’estada, que no cal esgotar, és de 7 dies.   

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

Nota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin 

del recurs de centre d’acolliment residencial d’estada limitada en la data de signatura de 

l’addenda.  

  

 

 

 

 



  

 

 

ANNEX 7 – PROJECTE:  

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC D’ESTRANGERIA (SAJE)  

  

ANTECEDENTS:  

  

Aquest servei prové de la necessitat detectada a través dels tècnics/es d’immigració i 

professionals del territori que estan treballant directament amb la població d’origen 

estranger, que per raó de la seva tasca, de la situació socioeconòmica i de la normativa 

vigent, es troben amb situacions complexes i dificultats per poder atendre a les persones 

usuàries, en relació amb el procés de tramitació de la documentació (permisos de 

residència, de treball, reagrupacions familiars....). És per tot això que es necessita d’un 

assessorament especialitzat en matèria d’estrangeria per a consultes del personal tècnic 

municipal i usuaris dels serveis bàsics d’atenció social.  

  

OBJECTIU:  

  

Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes 

realitzades per tècnics/es dels serveis bàsics d’atenció social i tècnics/es d’acollida i/o 

polítiques migratòries, i als usuaris que es consideri, de la comarca, que per la seva 

complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada.    

  

ADREÇAT A:  

  

Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental, de l’ABSS de Granollers, 

del Servei de primera acollida de persones estrangeres immigrades i catalanes 

retornades dels municipis que formen part de les mateixes ABSS.  

  

Persones estrangeres, a través d’accions grupals organitzades conjuntament amb els 

tècnics i tècniques dels Serveis bàsics d’atenció social, d’acollida i/o de polítiques 

migratòries de les ABSS recollides al punt anterior.  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  

  

ANNEX 8 – PROJECTE:  

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN LA INTERVENCIÓ DE LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ ALS INFANTS I 

ADOLESCENTS I EN ELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 

CORRESPONENTS  

  

ANTECEDENTS:  

  

L’any 2014,  representants de les tres ABSS del Vallès Oriental es reuneixen per tractar 

els reptes en relació a la intervenció i l’atenció a la infància en risc de la comarca, tenint 

en compte, per una banda, la complexitat territorial, i per un altra, el marc normatiu i la 

necessitat d’adequar la praxis professional.   

Davant aquest escenari es proposa fer un abordatge comarcal que faciliti la construcció 

d’un model compartit d’atenció a la infància i adolescència.   

  

L’any 2015, a partir de l’acord de les tres ABSS i amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, s’inicia el projecte Atenció! Infància en risc. Aquest projecte enceta un procés 



  

 

 

de reflexió, capacitació i construcció conjunta de coneixement amb els i les professionals 

de la comarca sobre aspectes clau de la infància i l’adolescència en risc.   

  

El març de 2018 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el document “Acompanyament 

en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès 

Oriental”  

  

A partir d’aquestes primeres accions de reflexió i capacitació, és dona continuïtat al 

procés de treball per assentar unes bases sòlides de construcció d’un relat comú i 

consensuat a la comarca vers la intervenció coherent i efectiva dels agents en matèria 

d’infància i adolescència en risc.  

  

Per això, a més dels reptes del marc normatiu sectorial en l’atenció a la infància i 

adolescència en risc, la intervenció professional dels serveis socials ha d’estar subjecta 

a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

  

Per tal d’avançar en la qualitat de les intervencions dels professionals dels serveis 

socials bàsics i dotar-les al mateix temps de seguretat jurídica, es desenvolupa un 

projecte d’acompanyament, suport i assessorament jurídic als professionals en matèria 

d’infància i adolescència.  

  

OBJECTIUS:  

  

o Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que en relació a l’atenció i 

intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès Oriental. 

o Dotar de seguretat i qualitat jurídica les intervencions dels serveis socials en 

matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc, tot garantint el rigor en els 

procediments administratius que aquestes intervencions comporten.   

o Incorporar la mirada jurídica en la praxis i posicionament dels professionals de la 

comarca en l’atenció i protecció dels menors. o Generar  coneixement compartit.  

o Entendre les conseqüències jurídiques de l’actuació de serveis socials en matèria 

d’atenció i protecció de la infància i adolescència.  

o Acompanyar els professionals en la presa de consciència de l’impacte de la seva 

intervenció.  

o Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional  

  

  

ADREÇAT A:  

  

Professionals dels Serveis Socials Bàsics del Vallès Oriental  

  

DURADA: De gener a desembre de 2020  
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