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ADDENDA 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 

 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataris 
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REUNITS 
 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Ignasi Simón i Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en 
endavant l’AJUNTAMENT, 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 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta 
addenda  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest addenda al conveni, i 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. El 3 d’agost de 2016, es signà el Contracte Programa per a la coordinació, 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 

2. El 23 de novembre de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
contingut i la signatura 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 amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental.  
 

3. El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement treballa 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.  
 

4. 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 
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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.   
 

5. 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.    
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat el contingut i  la signatura  de 
l’addenda a la fitxa 1 del contracte programa 2016-2019 amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 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, mitjançant el Decret  de Presidència núm. 207/2016, de 16 de desembre, 
que s’adjunta com a annex a aquest conveni, la qual conté una provisió de 
210.120,00 € pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pel que fa a ajuts d’urgència 
social sobre pobresa energètica. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta 
addenda 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, que 
subjecten als següents, 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
És objecte d’aquesta addenda ampliar els termes de la col·laboració del conveni 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 i 
l’AJUNTAMENT, per a la col·laboració en matèria de pobresa energètica en el marc de 
la fitxa 1 - serveis socials bàsics. 
 
Segon. Abast de l’addenda 
 
Per raó d’aquesta addenda s’inclou en la fitxa 1 – serveis socials bàsics, els ajuts 
d’urgència social sobre pobresa energètica, d’acord amb el detall següent:  
 
a) Tipologia dels ajuts:  
 
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 Serveis Socials, necessiten aquesta prestació per 
mantenir un mínim confort en el seu habitatge habitual, d’acord amb els criteris de la 
Llei 24/2015.  
 
b) Període temporal: 
 
Els subministraments han d’estar compresos dins el període de gener de 2016 al juny 
del 2017, ambdós mesos inclosos. 
 

c) Justificació 
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L’AJUNTAMENT ha de justificar la despesa de l’import atorgat mitjançant un document 
de justificació econòmica signat per l’interventor/a que haurà de presentar al 
CONSELL COMARCAL segons el model i en el termini que li comuniqui el CONSELL 
COMARCAL.  
  
d) Indicadors 
 
L’AJUNTAMENT ha de presentar al CONSELL COMARCAL les dades que es 
relacionen a continuació en els terminis següents:  
 

a) No més enllà del 15 de gener 2017, les dades referents a tot el 2016, següents: 

 
- Nombre d’expedients iniciats d’ajuts d’urgència social de subministrament, 

per tipus de subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de 
llum/gas).  

- Nombre total de persones incloses als expedients, per tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas)  
(desagregat per sexe).  

- Nombre de derivacions per tipus de subministrament. 
- 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).   
- 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).  

- Tipus de llars a les quals s’ha concedit l’ajut, per cada tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).   

- 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).  

- Nombre d’expedients no atesos segons el motiu, per tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).   

- Periodicitat dels ajuts per cada tipus de subministrament (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas).  

- Nombre de llars que han rebut el mateix ajut l’any anterior, per tipus de 
subministrament (aigua, gas, llum, factura combinada de llum/gas).   

- Import dels ajuts concedits per tipus de subministrament (aigua, gas, llum, 
factura combinada de llum/gas).    
 

b) De juliol a setembre 2017, en el termini que li indiqui el Consell Comarcal, les 
dades de gener a juny del 2017 amb els mateixos indicadors previstos en 
l’epígraf precedent.      

 
e) Aportació econòmica 
 
Per a l’any 2016 fins el 30 de juny del 2017, l’import màxim finançat amb càrrec al 
Contracte Programa 2016-2019 formalitzat pel CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Treball, Afers socials i Família, 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, en ajuts d’urgència social de pobresa energètica per a 
l’AJUNTAMENT, és el següent: 
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HABITANTS 
2015 

FITXA 01 - PREVISIÓ FINANÇAMENT AJUTS 
D'URGÈNCIA SOCIAL  - POBRESA 
ENERGÈTICA 

14742 10594,10 € 

 
 
Tercer. Vigència del conveni  
 
El 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 i l’AJUNTAMENT segueix vigent a tots els efectes en tot 
allò que no s’hagi vist afectat per aquesta addenda. 

 
Quart. Vigència de l’addenda  
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 juny de 2017, sens perjudici de 
l’extensió de la seva vigència als efectes de presentació dels indicadors i la justificació 
econòmica. 
 
 
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquesta addenda al conveni la signen i 
ratifiquen en senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe. 
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ANNEX –Text de l’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 el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 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 David Ricart Miró, President del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en ús de les funcions que li atribueix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal 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 el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 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. 
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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: 
 

 
 
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). 
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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 210.120,00 € al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 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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