ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

1/2017
30 de març de 2017
Ordinari
20:02 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Eloi Calbet Ferran
Susanna Ferré Bové
Maria Jesús Valldosera Gasull
Judit Fernández Llerena
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Maria Carmen Verderas Vidal
Josep Maria Garriga Barberà
Albert Ortega Royo
Victoria Eugenia Grau Portabales
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Interventora:
Anna Moragues Sanfélix

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2017
Aprovació, si escau, de la modificació d’ordenances fiscals 1/2017
Aprovació, si escau, de la incoació del procediment per establir el servei
públic de vigilància municipal
Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit
als serveis distingits al Consell Comarcal del Tarragonès
Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2017
Moció d’adhesió al Manifest del pacte nacional pel referèndum

10. Moció en condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat
espanyol
11. Precs i preguntes

Al poble del Morell, essent el dia 30 de març de 2017 a les 20:02 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels
membres del Ple, assistits pel sotasignant Secretari i per la Interventora amb la
finalitat de celebrar la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
L’Alcalde obre l’acte i atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la
sessió anterior pel lliurament dels esborranys en l’ordre del dia, es pregunta si hi ha
alguna esmena al respecte.
El Ple aprova l’acta per unanimitat.

2. Dació de comptes dels Decrets d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets d’Alcaldia 538/2017 a
145/2017, ambdós inclosos.
El regidor Josep Lluís Navarro diu que ha observat que en diversos Decrets, com el
62/2016, l’Alcalde resol el pagament de factures de forma anticipada a l’aprovació
de les relacions de factures per la Junta de Govern Local, justificant-se en què la
urgència per pagar la factura no admet demora fins a la propera sessió de la Junta
de Govern Local. No entenem la urgència si cada 15 dies hi ha una Junta de Govern
Local. Tampoc entenem la urgència del pagament a empreses de l’entitat de Teyco
o Connectem, S.L.U. També hi ha algun altre Decret en què es fa referència a
l’aprovació per Junta de Govern Local i després l’Alcalde diu que es pagui. Hi ha
algun informe d’Intervenció on es diu que no es pagui?
L’Alcalde Pere Guinovart passa la paraula a la Interventora.
La Interventora exposa que no pot donar resposta a les avocacions justificades per
urgència, atès que l’apreciació de la urgència és una qüestió de caràcter polític. Pel
que fa a la resta de Decrets és degut a que la despesa pública es desglossa en
diferents fases: l’acord de la Junta aprova les fases A, D i O i el Decret d’Alcaldia
aprova la fase P.
El regidor J. Lluís Navarro llegeix el text íntegre del Decret d’Alcaldia 62/2016 i diu
que no concorda la numeració de les relacions de factures amb l’ordenació dels
pagaments i que també hi ha factures que no fan referència a cap relació ni a
declaracions d’urgència.
La Interventora explica que el programa de comptabilitat dóna una numeració
diferent per les relacions de factures i per les relacions de pagament.

El regidor Lluís Navarro pregunta pel pagament de les factures que estan detallades
fora de les relacions de factures.
La Interventora respon que si estan detallades a banda pot ser per diversos motius
que no recorda de memòria sense revisar aquestes factures, com podria ser les del
Jutjat de Pau que es paguen mitjançant xec bancari.
El regidor Lluís Navarro pregunta si hi ha l’informe de fiscalització fet sobre
aquestes factures.
La Interventora respon que no ho sé, però provablement sigui perquè la factura ja
estigui aprovada en una Junta de Govern Local anterior. I pel que fa a la urgència
depèn dels motius dels regidors.
El regidor Lluís Navarro diu que no puc entendre la urgència del pagament de la
factura a Teyco.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que les empreses grans a vegades endossen el
pagament. Llavors no volem fer esperar als endossataris. En tot cas, el Decret
d’Alcaldia l’ha de validar la Intervenció, a tot pagament s’hi ha de posar les tres
firmes.

3. Aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici 2017
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
La Interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits
legislació vigent.

per la

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/1990 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet diu que hi ha hagut una comissió informativa prèvia, a banda
d’una reunió més col·loquial per resoldre preguntes tècniques. Exposa que el
pressupost per l’exercici 2017 inclou una minoració en els ingressos quantificada en
184.750 euros menys. No obstant, hi ha possibilitat de modificar el pressupost al
llarg de l’any i és el que es farà. Per prudència financera hem consignat una
davallada en les partides corrents d’acord al resultat dels ingressos ordinaris de
l’exercici 2016. La davallada més important en els ingressos la trobem en la partida
d’ocupació de via pública per empreses subministradores d’energia elèctrica. Aquest

és un procés que es troba sota una investigació delegada a Base i esperem que es
resolgui aquest 2017.
No hem reduït les partides de funcionament ordinari de l’Ajuntament (personal,
edificis,...) i hem mantingut les subvencions a les entitats i les beques.
A l’últim Ple del 2016 vam amortitzar un préstec, per tant, tenim una davallada del
40% en els interessos que paguem pels préstecs.
Hem hagut de retallar despeses en inversions en un 41%.
El regidor Eloi Calbet procedeix a la lectura dels imports consignats en cada capítol
de la classificació econòmica del pressupost.
Hem augmentat les partides de Benestar Social i els ajuts d’urgència.
I pel que fa als préstecs, amb l’amortització prevista, ens situarem a finals d’any a
1.368.000 euros, que suposa un 24% d’endeutament i està molt per sota del
màxim legal permès. A més, el romanent de tresoreria permetria anar amortitzant.
El regidor Lluís Navarro diu que vol agrair les reunions informatives que s’han
mantingut, però ens agradaria formar part dels treballs de confecció del pressupost,
però estem a l’oposició i ens hem d’acontentar amb una reunió informativa per
intercanviar impressions una hora abans del Ple.
Al pressupost hi ha partides històriques que no ens agraden, però el que sí que sap
greu és que no es puguin fer inversions o que ens hi haguem de gastar 200.000
euros entre l’any passat, aquest i l’anterior en reparar les piscines per la deixadesa
dels regidors d’Esports anteriors, que van permetre que es perdin diàriament 20
metres cúbics d’aigua. És una llàstima que per això no podem fer més inversions,
com arreglar el gimnàs de l’escola o ampliar el Centre de Dia, que ja es troba en un
100% d’ocupació de les seves places i hi ha gent en cua. Tenim l’obra
empantanegada a l’Era del Castell i que no sabem quants calers ens costarà.
Tampoc dic que tot estigui mal fet en aquest pressupost, però si hi haguéssim
pogut treballar hauríem canviat algunes coses.
No votarem a favor perquè dubtem de la legalitat i estem segurs de l’ètica. El Club
Deportiu Morell mai ha justificat les subvencions i per la gespa artificial rebia diners
de més en un compte restringit on només havien d’anar-hi aquests ingressos. Per
solucionar-ho es va signar un conveni i el Club Deportiu Morell es va comprometre
a tornar-ho tot, però no es concreta com i es deixa a la bona voluntat del Club
Deportiu Morell. L’Alcalde, d’ofici, hauria d’haver obert expedients sancionadors,
com també en el cas de les subvencions no justificades. Ho vam proposar i l’equip
de govern va votar que no. Cal que algú respongui de les quanties prescrits i
nosaltres vam recollir el suggeriment de l’Alcalde en el Ple de 4 de maig de 2015 i
ho vam portar a Fiscalia. Mentrestant això no es resolgui, convindria que l’Alcalde
obrís un expedient sancionador i no es lliurés cap més diner. La decisió la té l’equip
de govern, però a nosaltres no ens hi trobaran en l’aprovació d’un pressupost que
contempli aquesta partida. El que no té cap ni peus és que el Club Deportiu Morell
torni els diners amb la subvenció de l’Ajuntament, amb menys motiu si han baixat
de categoria i tenen menys necessitat de despesa. Quan demanen el fraccionament
de la devolució dels diners és perquè no tenen diners. Si l’Ajuntament els segueix
subvencionant, llavors sí que en tenen.
El regidor Eloi Calbet diu que també vol agrair les aportacions en positiu que ha fet
l’oposició, encara que hagin estat poques. Podem fer el pressupost que sigui, però

si hi ha aquesta partida no l’aprovareu. En un pressupost de 5.500.000 euros que
vostès votin en contra per una partida que no ascendeix a 100.000 euros, a mi em
genera certs riures. No dubtis que intentem que aquesta entitat es posi al dia dels
comptes. Hi ha un treball innegable, en fi, per compartir experiències en positiu
perquè aquestes entitats segueixin en acció. I deixi’m dir-li que a vegades les coses
s’haurien de fer amb una delicadesa més humana. És evident que ni moralment ni
a nivell fiscal la Interventora acceptaria que el Club Deportiu Morell pagués el deute
amb les subvencions que rep de l’Ajuntament. Aquesta consignació està basada en
les necessitats del Club Deportiu Morell, com en les aportacions a totes les entitats.
El regidor Josep Maria Garriga diu que no sé si us mireu les justificacions, però el
2015 el Club Deportiu Morell va justificar la subvenció amb lots i regals, sortides,
sopars i compres vàries. No sé si ho considereu ètic. A l’últim Ple la Susanna va dir
que les entitats han de presentar pressupostos per saber què consignar. Doncs és
una mica lleig que es subvencionin aquests conceptes, la Interventora ha de
muntar un pollastre i això no funciona. L’equip de tercera catalana no hi és i es
segueix dotant el mateix pressupost. Si és que necessiten més cèntims perfecte,
però que es justifiquin. Tenen ingressos de patrocinis, de socis, de taquilla i aquests
se’ls poden gastar com vulguin, però aquests cèntims se’ls gasten amb regals,
sortides i sopars, quan hi ha gent que necessita aquests cèntims per pagar l’aigua o
la llum i se’ls hi talla el subministrament.
L’Alcalde Pere Guinovart interromp al regidor Josep M. Garriga i exclama: al Morell
no hi ha ningú que se li talli l’aigua o la llum! Si no, anomena-me’n un. Anomename’n un!
La regidora Maria Carme Verderas diu que el regidor Josep M. Garriga ho ha dit
com exemple, com podria haver dit que aquests diners es necessiten per ajudar a
les famílies que fan sacrificis per pagar els subministraments. Només trobaríem,
potser, a una persona.
La regidora Susanna Ferré s’aixeca del seu escó i abandona la Sala d’actes.
El regidor J. Lluís Navarro diu que el Club Deportiu Morell té altres fonts d’ingressos
i no hi ha dret que justifiquin els diners de l’Ajuntament amb això, quan aquests
diners podrien anar al banc d’aliments. Llavors on van la resta d’ingressos del Club
Deportiu Morell?
El regidor Eloi Calbet diu que gràcies a la subvenció les famílies només paguen 270
euros per jugar al futbol. El que pretenem és subvencionar a la gent.
El regidor Josep M. Garriga es dirigeix al regidor Eloi Calbet i li diu em vas dir fa un
any que un nen costa 600 euros i que m’ho demostraries. Ha passat un any i
encara no m’ho has demostrat.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que els justificants hi són, una altra cosa és que al
2011 estiguessin ben fets o mal fets. El que no admetré és que vam anar a
eleccions i aquest va ser el cavall de batalla.
La regidora Susanna Ferré es reincorpora a la sessió del Ple.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que vaig demanar-los-hi que donessin temps a aquest
equip de govern nou a partir del 2016 per regularitzar la situació irregular que el
Secretari va informar el 2011. Encara no he vist una proposta del grup d’ERC per
destinar 1.000.000 d’euros al Centre de serveis per a la gent gran. Jo vull que allà
on hi havia alguna irregularitat, que es vagi arreglant. Vostès van decidir anar a

Fiscalia i han paralitzat a l’Ajuntament i han aconseguit que el Sr. Secretari s’hagi
de dedicar a buscar papers durant mig any.
Però pocs Ajuntaments poden dir que el 2015 van executar el pressupost al 96% o
al 2016 al 94%, o que han rebaixat tant el deute o que tinguin al banc quasi
3.000.000 d’euros. No ens caldria ni tenir deute. I tot i així el 2017 fem una
retallada de 200.000 euros, que no la fem generalitzada i la fem en inversions.
Si l’equip de govern nou proposa que es vagi regularitzant la situació, la seva
proposta ha estat portar-nos a Fiscalia. Lo de les escoles està en una modificació
del pressupost que es farà d’aquí a una setmana i al banc d’aliments si fes falta
donaríem més diners. Al Club Deportiu Morell també hi ha persones i se’n
beneficien nens que d’altra manera no hi podrien anar.
No votar un pressupost perquè hi ha una partida que no agrada només ho conec en
aquest Ajuntament.
La regidora M. Carme Verderas diu que naltros al programa electoral no hi
portàvem res de les entitats, però vam veure els informes del Secretari i vam haver
d’actuar. El Lluís ja ha demanat quan es pot fer una partida pel Centre de Dia més
gran. Quan es tracta de fer els pressupostos, falta més participació. Potser llavors
les coses tindrien un altre caire.
El regidor Albert Roig diu que davant dels nostres dubtes de legalitat, no ens
mullarem. També creiem que l’equip de govern cobreu bastant. Naltros al programa
dèiem que en cas de guanyar reduiríem les retribucions dels càrrecs electes un
50%. I també podríeu cobrar exactament el mateix i reduir costos a l’Ajuntament
cobrant per assistències enlloc de cobrar per dedicació. I pel que fa al futbol,
paguen justos per pecadors perquè una cosa és el primer equip i l’altra el futbol
base.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que a proposta del regidor d’Esports el primer equip ja
no existeix. Però el que no es pot demanar a un regidor d’Esports nou que en un
any ho arregli tot. Som conscients que es destinen masses diners al primer equip,
però no podem demanar al regidor d’Esports que ho arregli tot en un any quan s’ha
trobat el que s’ha trobat. I pel que fa a la piscina, es va rebentar l’any passat
perquè és l’equipament més vell que tenim. Sí que hi ha hagut manteniment.
El regidor Albert Roig diu que fa 5 anys que hi ha fugues.
El regidor J. Lluís Navarro diu que trobem perfecte que hi hagi una partida per
l’electricitat del Centre Cultural, però que per transparència s’hauria de fer el
mateix en cada equipament.
Teniu tot el nostre recolzament, però una altra cosa és que ens haguem d’oblidar
dels diners que ha de justificar el Club Deportiu Morell. Estem parlant d’una
disbauxa i això són figues d’un altre paner. Ja vam intentar arreglar-ho presentant
una proposta al Ple i l’equip de govern anterior s’hi va negar i va convidar a totes
les entitats a assistir aquell Ple. Es podria haver trobat una solució d’una manera
més dolça, però hi van votar en contra.
VOTACIÓ
Per tant, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors del
grup municipal de CiU, dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC i
quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM – AM, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic, el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2.476.700,00
70.001,80
1.533.280,00
1.330.558,20
19.500,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
5.490.040,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
2.050.256,21
2.623.425,00
27.510,00
266.725,00
3.000,00
231.331,72
22.500
0,00
265.292,07
5.490.040,00

SEGON.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 5.317.882,70€, d’acord amb el que es detalla a
l’informe de la Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute
públic i la regla de la despesa.
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7

Despesa no
financera
2.050.256,21
2.623.425,00
27.510,00
266.725,00
3.000,00
231.331,72
22.500,00
Despesa no financera 5.224.747,93

Regla despesa liquidació 2016
Regla despesa pressupost 2017
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi
hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

5.431.515,26
4.777.530,67
653.984,59
93.134,77

93.134,77
5.317.882,70

TERCER.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla:

A) FUNCIONARIS
I.

Funcionaris amb habilitació nacional:
Complement de
destinació

Complements

Altres
Nombre de
llocs de
treball
d'idèntica
classificació
Quantia
i retribució

Denominació
Retribucions
del lloc de Grup
bàsiques
treball
Nivell

Quantia

Nom

Nom

Quantia

Total
anual

Secretari

A1

16.720,90

29

12.286,68 Específic 36.928,92

Productivitat

0,00

1

65.814,84

Interventor

A1

16.720,90

30

13.698,16 Específic 30.000,00

Productivitat

0,00

1

60.283,40

II. Escala de l’Administració general:
Complement
de destinació
Denominació del lloc de
Grup de Retribucions
treball
classificació bàsiques
Nivell Quantia
Tècnic d’Administració
General
Administratiu

Nombre de
llocs de
treball
d'idèntica
Quantia classificació
i retribució

Complements

Nom

12.165,02 Específic 19.130,02 1

Total
anual

A1

18.512,20

29

C1

12.556,04

18

C2

19.786,20

Específic
5.569,06 Específic 3.666,46 1
Específic
15/17 9.796,78 Esp
20.886,32 2

AP

38.777,20

14

21.564,90

53.407,90 5

113.750,00

AP

7.755,44

14

4.312,98

15.231,58 1

27.300,00

Auxiliar administratiu

49.807,24

21.791,56
50.469,30

Agutzil – vigilant
Cap vigilant

B) PERSONAL LABORAL

Lloc de treball

Classificació
laboral

Total
retribucions
del lloc de
treball

Llocs de
treball
d’igual
Total general anual
classificació
i retribució

Auxiliar administratiu
Auxiliar Pavelló
Auxiliar Geriatria
Auxiliar Tècnic educatiu
Centre Dia
Conserge Centre Cultural
Conserge CEIP
Conserge Centre de Dia
Conserge Pavelló
Directora Centre de Dia
Directora Escola Música
Directora Llar d’Infants
Educadores Llar d’Infants
Animadora
Netejadora Centre Cultural
Netejadora Ajuntament

Fix
Fix
Fix
Fix

73.422,89
19.913,45
64.672,92
3.426,08

3
1
6
1

73.422,89
19.913,45
64.672,92
3.426,08

Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix

11.074,70
11.828,18
22.621,41
49.840,98
31.672,97
28.706,56
22.815,67
159.889,80
14.045,08
6.271,30
4.576,04

1
1
3
3
1
1
1
10
1
1
1

11.074,70
11.828,18
22.621,41
49.840,98
31.672,97
28.706,56
22.815,67
159.889,80
14.045,08
6.271,30
4.576,04

Netejadora Centre de Dia
Netejadora Llar d’Infants
Coordinador Pavelló
Subaltern
Arquitecte
Netejador CEIP
Professor música –
secretari
Professor música – cap
d’estudis
Suport llar d’infants
Auxiliar d’arxiu
Monitor Pavelló
Auxiliar biblioteca
Monitor lleure Centre
Obert i Casal Estiu
Monitor lleure Casal Estiu
Monitors natació
Monitor menjador Casal
Estiu
Netejador CEIP
Netejador Pavelló
Netejador Pavelló
Professors música
Netejador escola música
Peó brigada
Peó brigada
Professora de plàstica
Tècnic cultural, joventut i
audiovisual

Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix

10.456,74
7.791,98
6.632,01
69.040,11
6.228,12
4.562,04
14.915,95

1
1
1
3
1
1
1

10.456,74
7.791,98
6.632,01
69.040,11
6.228,12
4.562,04
14.915,95

Fix

14.915,95

1

14.915,95

Fix
Fix
Fix
Temporal
Fix

12.305,16
2.500,00
23.322,00
4.379,76
39.195,76

1
1
2
1
4

12.305,16
2.500,00
23.322,00
4.379,76
39.195,76

Temporal
Temporal
Temporal

6.992,11
3.496,04
2.188,13

4
2
1

6.992,11
3.496,04
2.188,13

Temporal
Interinatge
Fixe
Fix discontinu
Fix
Interinatge
Temporal
Fixa discontínua
Interinatge

18.930,03
11.470,32
6.256,56
38.137,41
1.771,92
81.105,64
43.460,04
8.372,60
12.250,00

4
2
1
7
1
6
4
1
2

18.930,03
11.470,32
6.256,56
38.137,41
1.771,92
81.105,65
43.460,04
8.372,60
24.500,00

QUART.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

CINQUÈ.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de la Corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
SISÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

4. Aprovació, si escau, de la modificació d’ordenances fiscals 1/2017
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel
que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals.
Vista la proposta de modificació, el tenor literal de la qual és el següent:
Ordenança fiscal 3.3 Taxa per la recollida d’escombraries.
Es modifica l’article 6è quota tributària i en el seu apartat 1 punt C) on descriu la
tarifa per locals i habitatges a un preu de 72,84€ es suprimeix la paraula
habitatges.
Ordenança fiscal 3.9 Taxa per ocupació de domini públic amb parades de
venda.
Es modifica l’article 3 en el seu segon paràgraf que queda redactat de la següent
manera:
Estaran exempts d’aquesta taxa els qui sol·licitin l’ocupació del domini públic per a
la celebració de festivitats, fires, actes tradicionals o altres actes organitzats per
l’Ajuntament sempre que l’ocupació hagi estat autoritzada per la pròpia Corporació.
Ordenança fiscal 1.3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
En el seu article 7è de Bonificacions i exempcions es modifica el primer paràgraf
que queda redactat de la següent manera:
Restaran exempts de pagament d’aquest impost:
- Les obres destinades a arranjar, l’estuc, pintat i repintat de façanes, en obres de
reforma.
- La pavimentació de voreres amb la finalitat de millorar les condicions dels
immobles confrontants i l’espai urbà.
- El tancament de parcel·les urbanes.
En conseqüència també es modifica
Ordenança fiscal 3.8 Taxa per ocupació de domini públic amb materials de
construcció
La modificació afecta al seu article 5è de Beneficis fiscals en el que s’afegeix un
paràgraf:
Restaran exempts de pagament d’aquesta taxa:
- Les obres destinades a arranjar, l’estuc, pintat i repintat de façanes, en obres de
reforma.
- La pavimentació de voreres amb la finalitat de millorar les condicions dels
immobles confrontants i l’espai urbà.

- El tancament de parcel·les urbanes.
Ordenança fiscal 3.7 Taxa per l’expedició de documents administratius.
Es modifica l’article 7è. Tarifa i s’afegeix un nou apartat que quedarà redactat de la
següent forma:
9.- Pel que fa a l’expedició de plaques per llicència d’obres, la tarifa serà coincident
amb el cost de subministrament de la placa.
Ordenança fiscal 1.1 Impost sobre Béns immobles.
En el seu article 6. Determinació de la quota líquida s’afegeix un apartat 5 que
quedarà redactat de la següent manera:
Als béns immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter
permanent i que la titularitat cadastral dels mateixos pertanyi a bancs o empreses
immobiliàries vinculades a la banca, se'ls aplicarà un recàrrec del 50% de la quota
líquida de l’impost. L’esmentat recàrrec meritarà el 31 de desembre i es liquidarà
anualment un cop constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte
administratiu pel qual es declari.
DELIBERACIÓ
El regidor Eloi Calbet exposa el contingut de la proposta.
El regidor J. Lluís Navarro pregunta si s’ha calculat quin import recaptarà
l’Ajuntament pel recàrrec a les entitats bancàries.
El regidor Eloi Calbet respon que no.
El regidor J. Lluís Navarro pregunta si l’import que es recapti de més es destinarà a
fins socials o benèfics.
El regidor Eloi Calbet respon que hi hagi majors ingressos o no, s’incrementarà la
despesa social si hi ha necessitat.
VOTACIÓ
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta
per unanimitat els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals existents.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el següent acord per un període de 30 dies
a comptar des de la publicació del corresponent edicte al BOPT als efectes de la
presentació d’al·legacions que s’estimin adients. En el cas que no n’hi hagin l’acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra de la modificació
d’ordenances al BOPT.

5. Aprovació, si escau, de la incoació del procediment per establir el servei
públic de vigilància municipal
Vist que el municipi del Morell es troba en una zona periurbana que requereix d'un
increment de les polítiques locals de seguretat i d'una execució de les competències
municipals pròpies en aquest àmbit.

Vist que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i l'article
66 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 estableixen la competència municipal
sobre les activitats funeràries.
Vist que l’article 246 i següents 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 i l’article
158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableixen la competència del Ple per a
l’establiment i implantació d’un servei.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Incoar el procediment per a l'establiment del servei públic de vigilància
municipal.
Segon.- Constituir una comissió, integrada per l’Alcalde, el Secretari, la
Interventora i un regidor designat per cada grup polític municipal, per a què elabori
la memòria justificativa corresponent, el projecte d'establiment i el reglament sobre
el règim jurídic de la prestació.
Tercer.- Sotmetre l’expedient per a la implantació del servei a informació pública i a
aprovació del Ple.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit
als serveis distingits al Consell Comarcal del Tarragonès
Vista la tercera convocatòria del Consell Comarcal del Tarragonès de concessió de
distincions de mèrit als serveis distingits amb l’objectiu d’honorar persones o
entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a
augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu
conjunt.
Vist que els esportistes Marta Gens Barberà i Jordi Gens Barberà s’han distingit en
una continuada labor esportiva.
Vist l’informe de 20 de març de 2017 del Sr. Joaquim Nolla Aguilà, historiador i
arxiver, el tenor literal del qual és el següent:
INFORME - PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS DE MÈRIT DE SERVEIS
DISTINGITS ALS ESPORTISTES MARTA GENS I JORDI GENS
INTRODUCCIÓ
El Consell Comarcal del Tarragonès, va publicitar la convocatòria de concessió de
distincions de Mèrit de Serveis Distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en
mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi
d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
L’Ajuntament del Morell proposa als germans Marta Gens i Jordi Gens, ambdós reconeguts
esportistes de llarga trajectòria arreu del país.
BIOGRAFIES

Marta Gens Barberà
Jugadora i entrenadora de voleibol.
El Morell, 30 de desembre de 1969.
Considerada un referent del voleibol català i estatal, fou reconeguda com a millor jugadora
espanyola del segle XX (2001). Ja retirada, féu tasques de comentarista de televisió i de
coordinadora de diferents clubs, com el CV Morell i el CV Salou. Com a entrenadora, el
2012 aconseguí l’ascens a la superlliga amb l’equip femení del FC Barcelona.
Trajectòria
Clubs
- CV Altafulla
- CV Torredembarra.
- Espanyol-Cornellà
- la temporada 1991-92 abandonà el club per concentrar-se amb la selecció
espanyola amb vista als Jocs Olímpics de Barcelona (1992).
- CV Alcorcón (1992-93)
- CV Múrcia (1993-95)
- CV Albacete (1995-98)
- Vigetano Moreschi de l’A2 italiana (1998-99)
- CV Tenerife (1999-2000)
- CV Burgos (2000-03)
- CV Las Palmas (2003-05).
Del seu ampli palmarès destaquem: sis títols de Lliga (1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 2000)
i tres de la Copa de la Reina (1993, 1996, 2000). També es proclamà subcampiona d’Europa
amb el CV Múrcia (1995) i guanyà la Copa d’Itàlia (1999). Formà part de la selecció
espanyola absoluta des del 1988, de la qual esdevingué capitana el 1994, i disputà més de
300 partits. Participà, entre altres competicions, en la Copa del Món (1991), en els Jocs
Olímpics de Barcelona (1992) i en la Lliga europea A (2000-01).
JORDI GENS BARBERÀ
Jugador i entrenador de voleibol.
El Morell, 21 de juliol de 1978.
Amb la selecció espanyola va disputar 140 partits entre els anys 1999 i 2010.
Trajectòria
Clubs
- L’Hospitalet de l’Infant
- SP i SP Tarragona
- PTV Màlaga
- Nice Volley- Ball
- Arona Tenerife
- PAOK Salónica
- AEK Atenès
- Panathinaikos Atenès
- Matim Varamin’s
- Rennes Volley

- Paykan Tehran
- FC Barcelona
Del seu ampli palmarès destaquem: campió d’España en categoria cadet amb L’Hospitalet
de l’Infant. Campió juvenil amb el Sant Pere i Sant Pau. Finalista en la Copa d’Espanya.
Guanyador de la Supercopa Espanyola. Guanyador de la lliga Xipriota. Finalista del
campionat de l’Iran.
La seva vitalitat l’ha portat a jugar en diverses lliges del mon on es valorés el voleibol, cosa
que l’ha permès un enriquiment humà i un domini de fins a sis idiomes.
CONCLUSIÓ
Ambdós germans han estat esportistes del més alt nivell durant molt anys. El seu amor per
l’esport els ha portat ha jugar en diversos clubs i països i, finalment, ha dedicar-se a
entrenar per tal de transmetre els seus coneixements a les generacions que els segueixen.
D’acord amb les bases de concessió de distincions de Mèrit de Serveis Distingits, com a
persones de la comarca que s’han distingit per la seva continuada trajectòria esportiva
portant el nom del Morell arreu del món, es considera que els germans Gens Barberà, són
mereixedors del guardó.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que es proposa per aquesta convocatòria als germans
Gens.
El regidor Lluís Navarro diu que tan de bo que ens passi com a altres municipis i
que de les nostres entitats esportives ens surti algun Messi o algun Pau Gasol.
La regidora Susanna Ferré diu que el mes de juliol està previst fer un
reconeixement al germà, que és el primer any que no està actiu des de que va
plegar del seu últim equip, que va ser el Barça. També es vol fer un acte de
reconeixement als dos germans en el poble.
El regidor Lluís Navarro diu que és una llàstima que al Morell no hi hagi equip de
handbol.
La regidora Susanna Ferré diu que es va intentar fer, però no va tenir èxit.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al Consell Comarcal del Tarragonès de la concessió d’una distinció
de mèrit als serveis distingits als esportistes Marta Gens Barberà i Jordi Gens
Barberà.
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords als esportistes Marta Gens Barberà i Jordi
Gens Barberà.

7. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
Vistes les competències municipals sobre avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social,
establertes per l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local i les competències municipals sobre prestació dels serveis socials i la
promoció i la reinserció socials establertes per l’article 66.3.k) 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.
Vist el que disposen els arts. 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, quant al règim jurídic dels convenis.
Vistes les competències atribuïdes al plenari de la Corporació per l’art. 22.2 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per l’article 52.2
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.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Morell i el
Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, el tenor literal del qual és el
següent:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DEL MORELL EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS
AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

REUNITS
D’una banda, l’Honorable senyor Pere Virgili Domínguez, president del
Consell Comarcal del Tarragonès.
I d’altra banda, l’Il·lustríssim Sr. Pere Guinovart Dalmau, alcalde de
l’Ajuntament d
ACTUEN
El
de
de
de

primer, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès, a l’empara
les facultats que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal
Catalunya.

El segon, en representació de l’Ajuntament del Morell en virtut de 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 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Tarragonès han signat, en data 16 de setembre de 2016, un
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques
d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions
i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el
Contracte Programa.
Aquest conveni estableix que els correspon crear i gestionar els serveis socials,
i recursos que marca la Llei, es detallen i són nominatius en el 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
Tarragonès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat.
2. L’evolució dels contractes programa, en matèria de serveis socials, han
demostrat que constitueixen una eina que s’ha erigit com a un instrument
idoni per articular els compromisos en les relacions de coordinació i
cooperació, a fi de millorar la qualitat dels serveis públics adreçats a la
ciutadania i l’eficiència en l’ús de recursos públics.
3. Un factor d’èxit d’aquest procés col·laboratiu és el de trobar un consens
entre les administracions públiques implicades, el Departament de Treball
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, les entitats
municipalistes i els ens locals de Catalunya.
4. El creixement de les dificultats socioeconòmiques dels últims anys ha
provocat un creixement de la demanda de serveis socials i de les polítiques
públiques de benestar, que han motivat el creixement en serveis i recursos,
precisament en un moment en què totes les administracions públiques
estaven obligades a moure’s en escenaris de contenció de la despesa, que han
motivat marcar noves prioritats orientades a cobrir les necessitats bàsiques de
les persones, i de les famílies que es troben en situacions de major
vulnerabilitat. Aquesta situació motiva la necessitat d’atendre un major volum
de persones i de realitzar una intervenció més integral, que troben en el marc
de convenis de col·laboració com el present, la forma més eficient de prestar
aquest servei bàsic a les persones i famílies més vulnerables. En aquest sentit
i àmbit d’actuació, ambdós ens locals que signen aquest conveni, volen formar
part d’aquest model de relació i col·laboració de servei a les persones.
5. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
disposa que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials
necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials
i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que
siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de
vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis
socials bàsics d’aquests municipis
6. D’acord amb les previsions dels articles 67 i 85 del Decret Legislatiu
2/2003, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, els municipis, independents o associats, han de prestar com a
mínim, en poblacions de més de vint mil habitants, la prestació de serveis

socials, corresponent a les comarques realitzar activitats i prestar serveis
públics d’interès supramunicipal, i assegurar també l’establiment i l’adequada
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, de la mateixa
manera que l’exercici de les competències municipals, en els termes de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya i la legislació de règim local.
7.En aquest sentit, l’article 25.1, del Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, determina que
les comarques poden gestionar les competències que els municipis els
deleguin o encarreguin de gestionar.
8. Així mateix, i de conformitat amb l’article 5.1 del TRLOCC, i 167.1.1 i 165
del ROAS, els consells comarcals poden exercir les competències que els
municipis els deleguin, atenent als principis generals de sostenibilitat i
eficiència en la gestió dels serveis públics (article 249 TRLMRLC), i més
específics de col·laboració administrativa i eficàcia i eficiència en la prestació
dels serveis socials (article 33 i 41.4 de la Llei de Serveis Socials).
9. El 2 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Institut Català
de les Dones, van formalitzar l’Acord per al Contracte Programa 2016-2019
relatiu al Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
10. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració
amb l’Ajuntament del Morell d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, i l’art. 150 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, les
parts formalitzen el present conveni de delegació de competències i
col·laboració amb subjecció als següents:
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. 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.
2. L’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
preveu que correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i
coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències
per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques,
sens perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels
municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat
econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que
estableixin les mateixes lleis sectorials.
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les
comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals

regulades pels títols X i XI 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. Les
delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.”
3. L’article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
preveu que en l’àmbit de les seves competències, la comarca pot prestar
serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.
4. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en
endavant LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials es regeix,
entre d’altres, pels principis següents:
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés
als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia
redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que l'accés es pugui
condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin
una contraprestació econòmica per assegurar la corresponsabilitat entre els
usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema.
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat
dels serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans,
tècnics i financers i dels equipaments necessaris per a garantir els drets
reconeguts. També n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control,
la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat, l'execució i l'avaluació
amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat.
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb
criteris d'economia, eficiència i eficàcia.”
5. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als
serveis socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen el
deure de contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho
estableix la normativa aplicable.
6. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials
s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en
col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que intervenen en el
procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en
serveis socials especialitzats.
7. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el
primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.
8. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen
territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de
fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal
professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb
l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis
d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
9. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un

caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de
les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de
necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials
bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació
dels destinataris dels serveis.
10. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les
següents:
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària
en llur àmbit territorial.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb
relació als drets i els recursos socials, i a les actuacions socials a
què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les
situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del
seu entorn familiar, convivencial o social, o d'altres serveis de la
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació
de protecció de dades.
d) Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència
i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles
situacions en què la persona estigui ingressada de manera
permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers
casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han
d'elaborar el dit programa.
e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o
socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de
necessitat social i fer-ne l'avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc
social, especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals,
especialment els que cerquen la integració i la participació socials de
les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en
situació de risc.
i) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat
familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis
sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents.
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els
d'atenció diürna, tecnològica i residencial.
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d'urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments
a persones dels col·lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit
municipal i comarcal, i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les
entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels
serveis socials.

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i
familiar de persones afectades per causes judicials.
11. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de
serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes,
els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que
s'ofereixen a persones, i que es destinen a complir les finalitats que
estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del sistema públic
de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques.
12. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els
serveis i les intervencions acomplerts per equips professionals que tenen
com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la
promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats de convivència i de
grups en situació de necessitat social.
13. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents
actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals:
a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a
aquests.
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les
necessitats plantejades.
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten
l'actuació social.
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions
personals, convivencials i familiars i de les demandes socials.
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al
compliment de les finalitats dels serveis socials.
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de
desemparament.
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar.
i) L'atenció diürna.
j) L'atenció domiciliària.
k) Les que s'estableixin en la Cartera de Serveis Socials.
14. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de Serveis Socials ha de
definir cada tipus de prestació, la població a què va destinada,
l'establiment o l'equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les
ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de qualitat. En tots els
casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de
l'Administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda dels
usuaris.
15. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són
exigibles com a dret subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de
Serveis Socials, que ha d'incloure, almenys, la necessitat d'una valoració
professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la necessitat.
16. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la
Cartera de Serveis Socials 2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció
social com el conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals,

integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i
afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els
mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups
socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.
17. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les
competències següents:
a)
Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
b)
Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de Serveis Socials i
el pla estratègic corresponent.
c)
Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i
participar, si escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
d)
Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels
serveis socials bàsics.
e)
Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
f)
Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit
propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb
l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent,
d'acord amb la Cartera de Serveis Socials i el pla estratègic corresponent.
g)
Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les
funcions d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h)
Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i)
Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat
en matèria de serveis socials.
j)
Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals
dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que
actuen en l'àmbit dels serveis socials locals.
k)
Les que els atribueixen les lleis.
18. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques
supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de
les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis
no estiguin en condicions d'assumir directament o mancomunadament.
19. 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. L'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una
població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint
mil habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens
associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica
de serveis socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats
socials.
20. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, disposa que mentre no s’aprovi l’organització territorial de
Catalunya,
les
administracions
locals
i
les
administracions
supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens

locals supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències
que els ajuntaments i els consells comarcals tenien assumides en el
moment de l’entrada en vigor de la llei.
21. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual
s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de
desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis
socials, defineix l’Àrea Bàsica de Serveis Socials com la unitat territorial
elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de
Serveis Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya.
22. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es
desenvolupen a l’àrea bàsica de serveis socials la programació dels serveis
socials d’atenció primària, la seva zonificació i la seva ubicació, així com la
prestació i gestió dels serveis socials d’atenció primària, mitjançant un o
més equips multiprofessionals.
23. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als
consells comarcals exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees
bàsiques de serveis socials formades per més d’un municipi.
24. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social
primària disposa que correspon als consells comarcals el següent:
“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un
municipi, l'exercici de les funcions de programació, zonificació, ubicació,
prestació i gestió dels serveis socials d'atenció primària, com també de
coordinació dels serveis socials d'atenció primària del sector públic i privat
d'acord amb les normes de coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i
de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i
planificadores de la Generalitat.
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis
socials i l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de
les competències atribuïdes a altres administracions.”
25. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es
finança amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes en serveis socials dels pressupostos de l'Estat, les
aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres ens locals, les
herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les obres
socials de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i
les dels usuaris, en els termes que estableix aquesta llei.
26. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la
responsabilitat de garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la
provisió dels serveis socials que estableix aquesta llei es compleixin
adequadament.
27. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis, i els altres ens locals,
han de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a
finançar els serveis socials de llur competència.
28. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de

responsabilitat pública s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat
que garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al servei, donant preferència a la
dotació de serveis a tot el territori.
29. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la
Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics,
incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei
d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens
perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la
gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili.
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus
pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis
socials i la Cartera de Serveis Socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni
quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials.
Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips
de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a
domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit
territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.
En aquest sentit, el 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Tarragonès i el
Departament de Treball, Afers Socials i Família, 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.
30. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir
l'accés universal als serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat
d'aquests, tenint en compte que l'usuari o usuària pot haver de copagar el
finançament de la teleassistència i els serveis d'ajuda a domicili, d'acord
amb el que estableix aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a
les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social
d'aquestes prestacions, d'acord amb la Cartera de Serveis Socials.
31. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides
no gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de Serveis
Socials el mòdul social i la participació econòmica dels usuaris en llur cost.
32. L’article 67 de la LSS estableix el següent:
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir
en compte la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat
econòmica de l'usuari o usuària, especialment el seu nivell de renda, i el
sector de població a qui s'adreça la prestació o el servei.
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis
d'equitat, solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un
sistema de bonificacions per a la participació en les prestacions garantides,
per tal d'atendre situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària.
Les bonificacions s'han d'establir en funció del nivell de renda personal i de les
obligacions econòmiques respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui
a càrrec.

3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot
participar en el cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen
de les pensions econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari.
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la
prioritat o urgència de l'atenció a la participació econòmica.”
33. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
34. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa
inclou l'establiment per conveni de fórmules de gestió conjunta dels
serveis.
35. L’article 47 de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix la definició del conveni i el tipus de convenis, entesos com
a convenis, els acords amb efectes jurídics adoptats per les
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic,
vinculats o dependents, o les universitats públiques entre si, o amb
subjectes de dret privat per a una finalitat comuna. El conveni que tractem
aquí, es un contracte interadministratius tal com estableix el apartat 2 de
l’article esmentat.

36. L’article 48 de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències
respectives poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i
privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la
competència. Aquesta subscripció de convenis ha de millorar l’eficiència
de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis
públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat pública i complir la
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La gestió,
justificació i resta d’actuacions relacionades amb les despeses derivades
dels convenis que incloguin compromisos financers per a l’Administració
Pública s’han d’ajustar al que disposa la legislació pressupostària.
Tanmateix, els convenis que incloguin compromisos financers han de ser
financerament sostenibles, i els qui els subscriguin han de tenir capacitat per
finançar els assumits durant la vigència del conveni; i es perfeccionen per la
prestació del consentiment de les parts.
Els convenis subscrits per l’Administració General de l’Estat són eficaços una
vegada inscrits en el Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de
cooperació del sector públic estatal, i publicats al Butlletí Oficial de l’Estat.
Prèviament, i amb caràcter facultatiu, es poden publicar al butlletí oficial de la
Comunitat Autònoma o de la província que correspongui a l’altre
Administració signant.
37. L’article 49 de la Llei de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, regula el contingut del convenis, que han d’incloure,
almenys, les matèries següents:

a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què
actua cadascuna de les parts.
b) La competència en la qual es fonamenta l’actuació de l’Administració
Pública, dels organismes públics i les entitats de dret públic que hi
estan vinculats o en depenen o de les universitat públiques.
c) Objecte del conveni i actuacions que ha de dur a terme cada subjecte
per al seu compliment, amb indicació, si s’escau, de la titularitat dels
resultats obtinguts.
d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les
parts, si n’hi ha, amb indicació de la seva distribució temporal per
anualitats i la seva imputació concreta al pressupost corresponent
d’acord amb el que preveu la legislació pressupostaria.
e) Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i, si s’escau, els
criteris per determinar la possible indemnització per l’incompliment.
f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest
mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es puguin plantejar respecte dels convenis.
g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa la
modificació del contingut del conveni requereix l’acord unànime dels
signants.
h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents:
1. Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot
ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi
un termini superior.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a
l’apartat anterior, els signants del conveni es poden acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció. Aquesta pròrroga s’ha de
comunicar al Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de
cooperació.
38. L’article 50 de la Llei de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, preveu necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria
justificativa on s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte
econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió. Tanmateix,
s’ha d’acompanyar per un informe del seu servei jurídic (no cal sol·licitar
aquest informe quan el conveni s’ajusti a un model normalitzat que
prèviament hagi estat objecte d’un informe per part del servei jurídic que
correspongui), qualsevol altre informe preceptiu que estableixi la normativa
aplicable i l’autorització prèvia de Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per a la seva signatura, modificació, pròrroga i resolució per
acord mutu entre les parts.
39. L’article 51 de la Llei de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, els convenis s’extingeixen per compliment de les actuacions
que en constitueixen l’objecte, o perquè s’ha incorregut en causa de
resolució i seran causes d’extinció les prescrites al seu apartat segon.
40. L’article 52 de la Llei de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, el compliment i la resolució dels convenis dóna lloc a la
seva liquidació amb l’objecte de determinar les obligacions i els

compromisos de cadascuna de les parts. No obstant, en els convenis dels
que derivin compromisos financers, s’entenen complerts quan el seu
objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts,
d’acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles
següents:
a) Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades
per alguna de les parts és inferior als fons que aquesta hagi rebut de
la resta de parts del conveni per finançar l’execució esmentada,
aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés que correspongui a cada
una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació. Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes, no
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, ,
també en el termini d’un mes a comptar d’aquest moment, l’interès
de demora aplicable al reintegrament esmentat, que en tot cas és el
que resulti de les disposicions de caràcter general reguladores de la
despesa pública i de l’activitat economicofinancera del sector públic.
b) Si és superior, la resta de parts de conveni, en el termini d’un mes
des de l’aprovació de la liquidació, ha d’abonar a la part de què es
tracti la diferència que correspongui a cadascuna, amb el límit
màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a aportar
en virtut del conveni. En cap cas, les parts del conveni no tenen dret
a exigir a la resta cap quantia que superi els límits màxims
esmentats.
No obstant això, si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del
conveni, hi ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la
comissió de seguiment, vigilància i control del conveni o, si no n’hi ha, del
responsable del mecanisme a què fa referencia la lletra f) de l’art. 49, poder
acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin
oportunes, i establir un termini improrrogable per a la seva finalització, un cop
transcorregut el qual se n’ha d’efectuar la liquidació.
41. L’article 53 de la Llei de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, estableix la remissió del convenis al Tribunal de Comptes
dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els
compromisos econòmics assumits dels qual superin els 600.000 euros,
aquests s’han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes.
42. 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 per raó del
qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats
d’interès comú.
43. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals
o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes,
en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva
voluntat d’establir aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents

ACORDS
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions,
la coordinació i la cooperació entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT
en la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen com a fitxes en aquest
document.
S’acorda que aquest conveni és l’eina de relació interadministrativa entre el
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, el qual fixa les condicions generals
per un període quadriennal i que s’adaptarà als canvis en el context social i
econòmic a través de protocols addicionals
En l’annex 1 del present conveni, s’estableixen els serveis i programes
corresponents relacionades amb el Contracte Programa del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

Segon. Compromisos de les parts
Pel Consell Comarcal del Tarragonès.
-

El Consell Comarcal es compromet a prestar els serveis i programes,
mitjançant personal propi i/o contractes amb empreses externes, de
conformitat amb la normativa que els regula i segons s’especifica en les
fitxes adjuntes a aquest conveni per cadascun d’ells.

-

El Consell Comarcal es compromet a destinar íntegrament les aportacions
econòmiques establertes en el Contracte Programa que va signar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prestació dels serveis o
programes per als quals han estat assignades.

-

El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions
econòmiques que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li
encomana aquest conveni i informar a l’Ajuntament d’aquestes amb
antelació.

-

El Consell Comarcal informarà a l’ens local sobre la programació de cada
un dels serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació
de qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació per escrit per part
de l’Ajuntament.

-

El Consell Comarcal es compromet a facilitar a l’ens local una memòria,
on consti informació general i estadística dels serveis i programes descrits
a l’annex 1 amb periodicitat anual, així com també qualsevol altra dada
que l’ens local especifiqui, d’acord amb el que dicta la Llei 15/1999 de

Protecció de Dades de Caràcter Personal.
-

Prestar serveis d’assessorament tècnic a equips i professionals dels
serveis socials bàsics.

-

Vetllar perquè el personal adscrit als serveis socials bàsics rebi la
formació necessària per tal d’assolir una capacitació òptima.

-

El Consell Comarcal del Tarragonès es compromet a elaborar la memòria
justificativa del present conveni, segons estableix la normativa vigent del
Sector Públic.

-

Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la
prestació d’aquests serveis i programes d’acord amb les previsions de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant
el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Per l’Ajuntament.

-

L’Ajuntament farà les aportacions econòmiques necessàries d’acord amb
els criteris i les condicions de cada servei o programa establerts en
l’annex 1 del present conveni, i atenent al còmput que s’actualitzarà
anualment d’acord amb l’acord econòmic corresponent a l’annex 2.
Aquestes quantitats seran fixades mitjançant un sistema de liquidació per
bestreta de despeses trimestrals.

-

El municipi col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’Actuació
Local en matèria de serveis socials.

-

Trametre al Consell Comarcal del Tarragonès informació necessària dels
serveis socials prestats i l’execució dels programes, abans del 15 de gener
de cada any, d’acord amb les instruccions i models que rebi del Consell
Comarcal del Tarragonès, per tal d’integrar-la en la Memòria General del
Contracte Programa.

-

En el cas que l’Ajuntament, porti a terme accions no residencials
d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents, actuarà d’acord
amb el model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa aprovat pel
Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el qual s’acompanya com
a annex núm. 3.

-

Conservar i posar a disposició la informació o documentació que
requereixi el Consell Comarcal del Tarragonès a efectes de gestió,
ordenació i planificació dels serveis i programes.

-

L’Ajuntament, per tal de garantir el funcionament dels equips bàsics al
municipi, es compromet a habilitar els espais necessaris per la prestació
dels serveis o programes inclosos en el Contracte Programa i posar-los a
disposició del personal del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les
despeses pròpies del manteniment d’aquests.

-

L’Ajuntament, pel correcte funcionament dels serveis i/o programes
previstos en el present conveni i el seu annex, posarà a disposició del
personal del Consell Comarcal del Tarragonès, les eines informàtiques
idònies, l’assignació del suport administratiu necessari, així com els
espais adequats, les mesures de seguretat necessàries i qualsevol altre
necessitat derivada del mateix.

-

L'Ajuntament, ha de complir als llocs de treball de Serveis Socials, la
vigent normativa de prevenció de riscos laborals, i incloure els mateixos al
seu Pla, que s'haurà de coordinar amb el del Consell Comarcal del
Tarragonès.

-

Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la
prestació d’aquests serveis i programes d’acord amb les previsions de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Tercer. Eixos estratègics i principis rectors
Les parts defineixen com a principis rectors bàsics i eixos que han de regir el
marc de les actuacions a dur a terme, els següents:
-

Prioritat a l’atenció de les persones en situació d’especial necessitat
social i de dependència, des de la proximitat del municipi. Les parts
signatàries volen que les persones siguin el centre de les seves
polítiques i, tot i la ratificació del principi d’universalitat dels serveis
socials, cal prioritzar l’atenció a les persones i famílies que es troben en
situació d’especial vulnerabilitat social. Aquesta atenció és més eficaç i
eficient des de la proximitat, des d’on es coneixen de manera més
precisa les seves necessitats i des d’on es pot donar una resposta més
immediata.

-

Lleialtat institucional i consecució d’una major fluïdesa en les relacions
interadministratives.

-

Optimització dels recursos d’ambdues parts.

-

Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.

Quart. Serveis i programes inclosos
Els serveis i programes inclosos i derivats del Contracte Programa 2016-2019
són els que consten referits i especificats en l’annex 1, pel període 2017-2019
pel que fa a l’Ajuntament.
Cada fitxa adjunta conté la justificació de l’acció, els objectius que s’han
d’assolir, les accions que s’han de desenvolupar, els recursos (humans i
materials), i els indicadors d’avaluació de compliment dels objectius fixats en
base als acords generals que s’especifiquen.

Els serveis socials han d’estar inscrits en el Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials (en endavant RESES).
Fins l’any 2015, el Contracte Programa del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies incloïa la Fitxa 28 de Servei d’informació i atenció a les
dones (SIAD en endavant), competència de l’Institut Català de les Dones, cal
dir que, d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departament de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el seu article 3, queden sota
l’àmbit de la Presidència les polítiques de dones i també resta adscrit al
Departament de la Presidència l’Institut Català de les dones.

Per tot això, s’ha afegit al present conveni el Servei d’Informació i Atenció a la
Dona
A tots els programes i serveis inclosos en aquest conveni, l’Ajuntament haurà
de vetllar perquè el seu personal que atengui als infants, adolescents i joves en
els diferents serveis municipals tinguin el certificat de negatiu de delictes
sexuals.
Els serveis i programes que són objecte d’aquest conveni es concreten en les
fitxes com a annex núm.1, les quals s’estructuren en la forma següent:
Els serveis i programes que són objecte d’aquest conveni entre el CONSELL
COMARCAL i l’AJUNTAMENT es concreten en les fitxes s’estructuren en la
forma següent:
-

Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
1Fitxa núm. 2.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial
per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies:
servei de centre obert
Fitxa núm. 2.2 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials
per a infants i adolescents: programes d’atenció social i educativa
davant les situacions de risc
Fitxa 6. Servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones en
situació de violència masclista i per als seus fills i filles.
2Fitxa 7. Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió.
Fitxa 8. Programa d’Inclusió Social: Manteniment OT, Accions
innovadores
Fitxa 9. Servei de transport adaptat i assistit
Fitxa 19. Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
3Fitxa 29. Acció comunitària.
4Fitxa 30. Atenció al poble gitano.
Fitxa Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

1

Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: Roda de Bera, El Morell, Constantí, La canonja, Altafulla, Torredembarra .

2

Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: Constantí, Torredembarra

3

Aquesta fitxa s’inclou únicament per a l’Ajuntament de Constantí .

4

Aquesta fitxa s’inclou únicament per a l’Ajuntament de Constantí .

Addicionalment, també s’inclouen les fitxes sense dotació econòmica següents:
-

-

Fitxa General. Planificació i avaluació estratègica.
o Pla estratègic.
o Plans d’Actuació Local Municipal en Serveis Socials
(PALMSS).
o Sistemes d’informació. TIC
Fitxa 23. Òrgans de participació.
Fitxa 37. Plans i mesures d’igualtat als ens locals
Fitxa 38. Plans i mesures d’igualtat per a persones LGBTI.

Sisè. Finançament
Mitjançant el Contracte Programa es concreta el finançament dels diferents
serveis d’acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de
desenvolupament de cadascun.
L’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que
el finançament dels serveis socials bàsics és compartit pels ajuntaments i
l’Administració de la Generalitat.
Per a tots els serveis, les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament, es faran en
funció dels percentatges especificats en cada fitxa. En cas que el cost total del
servei o programa resulti diferent al previst inicialment, s’ajustaran els
percentatges de les aportacions d’ambdues administracions respecte del cost
definitiu.
El cost del servei per l’ajuntament es calcularà segons els criteris establerts en
l’annex 2.
Sense perjudici del que s’estableix en aquest apartat, es mantindran vigents
aquells acords i convenis en tot allò que no resulti incompatible amb el que
s’estableix en el present conveni ni amb les previsions del Contracte Programa
actual.
Cal assenyalar, respecte de la fitxa núm. 7 del Contracte Programa, i
concretament en relació amb l’Objectiu 2.3 de la mateixa relatiu al servei de
primera acollida, que aquest servei es troba inclòs en el Programa Operatiu del
Fons Social Europeu de Catalunya, i que d’acord amb la normativa i
previsions del Fons Social Europeu, és podrà signar, al seu cas, si així ens ho
indiquen, un conveni específic en aquest àmbit per tal d’acreditar i poder
justificar davant l’esmentat organisme les actuacions derivades d’aquest servei
inclòs en el Contracte Programa vigent.
Setè. Obligacions econòmiques
Es farà constar l’aportació econòmica per cada servei i programa, mitjançant
l’oportú acord econòmic que s’anirà actualitzant en funció del finançament i
despeses existents, aquest acord es prorrogarà anualment condicionat a
l’oportú finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat i l’Institut Català de les dones i a la regularització dels imports
que es durà a terme a final de cada exercici.
L’Ajuntament certificarà a l’inici de cada exercici l’import que té registrat en el
seu pressupost per fer front als compromisos contrets pels imports que
contenen aquest conveni.

Les aportacions econòmiques del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, de l’Institut Català de les Dones, el Consell Comarcal del Tarragonès
i el municipi, es podrà fer efectiva mitjançant fons propis o fons procedents
d’altres administracions i/o institucions.
En el cas que per algun programa en concret, els fons provinguin de la Unió
Europea, la justificació d’aquest programa s’haurà d’adequar als requisits
europeus en la matèria, a banda del procediment general de justificació
establert en aquest Contracte Programa.
El municipi farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les
condicions de cada servei i/o programa, fixades a l’annex 2 . La quantitat
quedarà fixada al present conveni seguint el sistema trimestral de liquidació
de despeses establert, de tal manera que es faci efectiu el cobrament els dies
20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 20 de gener, d’una quarta part de
l’import liquidat l’any anterior pels serveis socials com s’ha realitzat en
convenis anteriors.
S’efectuarà una liquidació entre aquest cost real i l’import lliurat dels serveis,
liquidant-se així entre el 21 de gener i el 19 d’abril, el percentatge restant es
liquidarà en funció del dictamen d’avaluació emès per la Comissió de
Seguiment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de cada
Contracte Programa. Cost real que servirà de base per calcular el 100% per
l’any següent.
S’estableix de manera expressa que, tenint en compte l’especialitat i
complexitat de l’aplicació coordinada del Contracte Programa en determinades
matèries, ambdues parts prioritzaran la màxima flexibilitat en relació a les
modificacions i novacions a dur a terme en el present conveni durant el
desenvolupament del mateix.
L’Ajuntament abona al Consell Comarcal del Tarragonès l’import que resulti
de qualsevol de les liquidacions que s’efectuïn per raó d’aquest conveni en el
termini d’un mes a comptar a partir de la recepció de la seva notificació.
L’Ajuntament s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses
financeres i/o de finançament que li ocasioni al Consell Comarcal del
Tarragonès els seus possibles retards en el pagament del servei.
El Consell Comarcal del Tarragonès iniciarà l’expedient de compensació, de
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament sigui
deutor del Consell Comarcal del Tarragonès per raó d’aquest conveni.

Vuitè. Justificacions d’ambdues parts
1. L’Ajuntament haurà de fer, i trametre al Consell Comarcal del Tarragonès,
com a màxim el dia 15 de gener, els següents documents:
a) Documentació justificativa de la despesa de les actuacions i activitats
pròpies de l’Ajuntament de l’anterior exercici. A l’informe únic de
l’interventor/a hi hauran de constar el nom de cada servei, el pressupost total

d’aquest, l’aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i les
obligacions reconegudes i la despesa pagada pel municipi.
b) Així mateix presentarà la documentació complementària corresponent, dels
serveis socials prestats i l’execució dels programes, d’acord amb les
instruccions i models que rebi del Consell Comarcal del Tarragonès, per tal
d’integrar-la en la memòria general.
2. El Consell Comarcal del Tarragonès haurà de trametre a l’Ajuntament, com
a màxim el dia 30 d’abril la memòria anual de l’Àrea bàsica de Serveis Socials
El Consell Comarcal del Tarragonès justificarà el total de la despesa a la
Generalitat en el Contracte Programa vigent, en els terminis marcats per la
Generalitat de Catalunya.
Novè. Gestió econòmica
Cada any, un cop revisada la justificació econòmica i d’activitat referent als
serveis prestats l’any anterior i signat el Dictamen d’avaluació, es gestionaran
els imports que resten pendents de l’exercici anterior vinculats a l’esmentat
Dictamen de avaluació.
Les possibles regularitzacions o variacions econòmiques que es puguin donar
s’efectuaran mitjançant un acord dels òrgans competents d’ambdues
administracions que s’incorporarà a l’expedient d’aquesta delegació.
Desè. Informació compartida
L’Ajuntament aportarà tota la informació que requereixi la memòria del
Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL), així com si el Consell
Comarcal del Tarragonès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
necessiti informació addicional que afecti diversos programes.
Onzè. Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants es comprometen a complir els requeriments de la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Dotzè. Comissió de Seguiment
Es podrà crear una Comissió de Seguiment la qual estarà encarregada de
l’avaluació de la cooperació interadministrativa, que estarà formada dues
persones designades pel Consell Comarcal del Tarragonès i dues persones
nomenades per l’Ajuntament, sense perjudici que hi puguin assistir altres
persones a petició dels membres de la Comissió i en funció dels temes que es
tractin.
Les seves funcions seran les següents:
a) Comunicar els assumptes tractats en la Comissió d’Avaluació i
Seguiment del Contracte Programa entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin
donar durant la vigència d’aquest conveni.
c) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el
present conveni i del Contracte Programa.
d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i sempre que,
una de les dues parts ho cregui necessari, per efectuar la valoració de l’any
anterior emeten un informe al respecte.
Tretzè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’inicia l’1 de gener del 2017 fins al 31 de
desembre del 2019, coincidint amb la mateixa data que s’estipula pel
Contracte Programa, sense perjudici de les actuacions que es desprenguin de
l’avaluació del Contracte Programa del 2019, que s’executaran el 2020, i sens
perjudici que pugui ser revisat d’acord amb les modificacions del marc
normatiu català que es puguin introduir i en funció dels resultats dels treballs
que les parts signatàries acorden en el present document.
Catorzè. Publicitat
En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i les actuacions
objecte d’aquest Conveni, s’haurà de fer esment de la cooperació i la
col·laboració de les parts, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, l’Institut Català de les Dones, amb l’emblema de la Generalitat, i la
del Consell Comarcal del Tarragonès amb el seu emblema i Ajuntament de
Vila-seca.
Quinzè. Resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
-

La finalització del període de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
L’incompliment dels seus pactes o dels seus acords complementaris,
amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment
als seus pactes.
La suspensió, finalització, vigència i/o resolució del Contracte Programa
2016-2019 i del seu finançament.

Setzè. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
del conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de
Seguiment establerta a l’apartat dotzè. En cas contrari, es podran sotmetre a
la jurisdicció contenciosa administrativa corresponent.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat.

Annex1
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del
Morell en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat recollits al Contracte Programa 2016-2019 amb Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Tarragonès

-

Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
Fitxa núm. 2.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i

-

adolescents en situació de risc i les seves famílies: servei de centre obert
Fitxa núm. 2.2 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc
Fitxa 6. Servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones en situació de violència
masclista i per als seus fills i filles.
Fitxa 7. Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió.
Fitxa 8. Programa d’inclusió social: Manteniment OT, Accions innovadores
Fitxa 9. Servei de transport adaptat i assistit
Fitxa 19. Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència
Fitxa Xarxa de Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD).
Fitxa General. Planificació i avaluació estratègica.
o Pla estratègic.
o Plans d’actuació local municipal en serveis socials (PALMSS).
o Sistemes d’informació. TIC
Fitxa 23. Òrgans de participació.
Fitxa 37. Plans i mesures d’igualtat als ens locals
Fitxa 38. Plans i mesures d’igualtat per a persones LGBTI.

-

Fitxa específica: Servei d’Informació i Atenció a les Dones

-

Annex 2
Acord econòmic anual, vinculat al conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament del Morell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat recollits al Contracte programa 2016-2019 amb Departament
de Treball, Afers socials i Famílies
Aprovar el contingut específic de les fitxes annexades que preveu el conveni precedent i la seva signatura,
d’acord amb el detall següent:
Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
Previsió hores 2017 SAD
SOCIAL

Previsió hores 2017 SAD
DEPÈNDENCIA

85 hores

380 hores

Aparells 2017
TELEASSISTÈNCIA (amb
aportació de l’ajuntament)
4

El cost hora es de 16,25€/hora, el cost per aparell de teleassistència es de 75€ al trimestre i el percentatge
de finançament esta recollit a la fitxa del present conveni.
Fitxa núm. 9 - Servei de transport adaptat i assistit
Previsió Places de Transport Adaptat 2017
10 places

Cost estimat Plaça Anual 2017
1.990€

Fitxa núm. 2.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents:
servei de centre obert
Recursos assignats en el contracte programa 2016-2019, per transferència directa del Departament de
Treball, Afers socials i Famílies.
Previsió per 2017:
Centre obert
Cost econòmic dels professionals Serveis socials es desglossa:
1.- Cost de xarxa.

33.292,38,00€

Cost total de l’equip de serveis socials
(a)
Cost de l’equip de suport del SATAS
(b)
Aportació Generalitat segons dades de contracte programa 2016- 2019
(c)
Previsions en còmput anual 2017 (Equip basic i SATAS)
(a+b-c)

37.192,46€
13.719,45€
-31.540,56€
19.371,35€

(a) Cost salarial de l’equip de serveis socials basics : Treballador social i Educador social, en els
percentatges de dedicació corresponents a la seva població i a la rati establerta pel Contracte
Programa 2016-2019.
(b) Cost salarial de l’equip de suport d’assessorament tècnic (SATAS) s’obté del cost empresa de
l’equip multidisciplinar de professionals que donen assessorament tècnic i de se suport als serveis
bàsics d’atenció social, en l’exercici de les seves funcions per tal d’atendre a les persones i/o
famílies derivades dels serveis socials bàsics, segons Contracte Programa 2016-2019.
Nota: el cost salarial es realitzarà anualment en funció de la despesa meritada per cada lloc de treball i portarà incorporat les baixes per incapacitat
temporal, si s’escau.

2.- Coeficient indexat per usuaris atesos en el municipi
El cost total obtingut en l’apartat anterior s’indexarà en base als usuaris atesos en el municipi del darrer
exercici tancat.
L’aplicació d’aquest coeficient es justifica en la necessitat de garantir als municipis amb un població
inferior un servei sostenible tenint en compte que el volum de demanda de serveis socials per aquests és
molt menor que per municipis de major població.
Nº usuaris atesos any 2015
Entre 0 i 90 usuaris
Entre 91 i 305 usuaris
Entre 306 i 429 usuaris
Entre 430 i 800 usuaris
Entre 801 i 2000 usuaris
El Morell

319 usuaris

Índex *
*(-0.6)
* (-0.3)
*(-0.1)
*(0.1)
*(0.3)
-1.966,99€

*L’index es revisarà anualment en funció de la relació d’usuaris atesos al municipi i el conjunt
de l’àrea bàsica.

3.- Cost per la gestió de les fitxes especifiques assignades en CP per tasques seguiment tècnic i gestió
administrativa
Es calcula una dedicació mitjana de 50 hores de treball d’un tècnic B del CCT, per les tasques de
planificació, gestió, seguiment i memòria de cada fitxa, també inclou altres activitats grupals i
comunitàries relacionades amb la fitxa.
En el cas de la fitxa en concret no es porti a terme no es farà la liquidació per la mateixa
Fitxes especifiques ajuntament
Fitxa 2.1
Cost econòmic dels professionals Serveis socials (1+2+3)

Cost servei.
991,00€

18.395,36€

Contracte programa 2016-2019
Fitxa núm. 1 - Serveis socials bàsics
Consell Comarcal del Tarragonès

1. Justificació de l’acció
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estructura el sistema públic de serveis socials en dos
nivells, el primer dels quals és el dels serveis socials bàsics. Aquest nivell és la garantia de més proximitat
a les persones usuàries en l’àmbit familiar i social i té un caràcter polivalent, comunitari i preventiu, basat
en el foment de l’autonomia de les persones per procurar una vida digna, atenent les diferents situacions
de necessitat que es puguin donar en el seu àmbit més immediat. D’aquesta manera, els serveis socials
bàsics, han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i les relacions de les persones
destinatàries.
Per donar resposta a les dificultats que es troben les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat,
s’ha aprovat 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, i s’ha regulat el servei de distribució d’aliments. A més, s’ha aprovat el
model de serveis socials bàsics (SSB) i el del desenvolupament del servei bàsic d’atenció social (SBAS),
que cal implementar en aquest període.
2. Objectius que s’han d’assolir
2.1. Generals
-

Consolidar i mantenir la xarxa de serveis socials bàsics: equips bàsics d’atenció social
(EBAS), servei d’ajuda a domicili (SAD) i ajuts d’urgència social (AUS).
Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies que es
troben en situacions de més vulnerabilitat.
Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

2.2. Específics
-

3.

Avançar en l’assoliment de la ràtio de professionals que estableix la Llei 12/2007.
Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de SSB.
Atendre les situacions individuals o familiars d’urgència social per cobrir les necessitats
bàsiques.

Accions que s’han de desenvolupar en el període 2016-2019

Servei d’ajuda a domicili (SAD)
Acció
Manteniment dels imports pel finançament del SAD
social (segons imports 2015).
Consensuar els criteris de finançament del SAD
social amb l’ACM i FMC que caldrà aplicar a partir
del 2017.
Modificar gradualment la dotació pressupostària
dels ens locals en SAD social d’acord amb els
criteris pactats.
Calcular la liquidació del SAD social tenint en
compte el nº d’hores efectivament realitzades, el nº
hores assignades, la despesa efectuada, el
preu/hora màxim de 16,25 €/h i el % de
finançament.
Assegurar la coordinació, supervisió i la correcta

Responsable

2016

Departament

X

Departament i
entitats
municipalistes

X

Departament i
ens locals

2017

2018

2019

X

X

X

Departament i
ens locals

X

X

X

X

Ens locals

X

X

X

X

prestació del servei.
Atenció a la dependència (PIA, SAD, persona referent comunitària)
Acció
Realitzar el 100% dels programes individuals
d’atenció
(PIA)
de
les
persones
amb
reconeixement de dependència en el període de
tres mesos, com a màxim, des de la recepció de
l’enviament d’informació del Departament a l’ens
local.
Revisar el sistema de tramesa d’informació
periòdica que es facilita als ens locals en relació
amb les persones sol·licitants del grau de
reconeixement de dependència.
Assegurar el finançament del SAD dependència
tenint en compte la incorporació progressiva al
sistema de les persones amb grau I.
Mantenir el model de justificació del SAD
dependència sobre la base de les hores
efectivament realitzades tenint com a referència
màxima el nombre d’hores segons PIA de les
persones amb SAD actiu en el sistema
d’informació de la dependència (SIDEP) i aplicant
els dos supòsits de finançament basats en els
costos del servei justificats i el mòdul màxim de
16,25 €/h.
Elaborar i difondre el document de funcions de les
persones referents comunitàries, i revisar els
criteris per determinar-ne la ràtio en el territori.
Finançar la figura de la persona referent
comunitària segons el mòdul establert als ens
locals contractants d’aquest perfil.

Responsable

2016

2017

2018

2019

Departament
i ens locals

X

X

X

X

Departament
i ens locals

X

X

Departament
i ens locals

X

X

X

X

Departament
i ens locals

X

X

X

X

Departament

X

X

Departament

x

x

x

x

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Responsable

2016

2017

2018

2019

Ens locals

X

X

X

X

Departament

X

X

X

X

Desplegament del model de serveis socials bàsics
Acció
Participar i col·laborar en el desplegament del
model de serveis socials bàsics de Catalunya.
Establir de criteris d’actuació mínims comuns per
a totes les àrees bàsiques.
Crear espais de trobada de professionals per
compartir experiències i coneixements, i dissenyar
eines.

Responsable
Departament i
ens locals
Departament i
ens locals
Departament i
ens locals

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
4. Recursos que s’han d’emprar
4.1. Ens local
Ajuntament i Consell Comarcal
Finançament de la infraestructura dels locals, del material, del manteniment del sistema
d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència social per
al desenvolupament correcte de les actuacions del programa.

-

Aplicació dels increments previstos.
Personal tècnic que col·labori en els grups de treball de desplegament i d’implementació del
model.
Ha d’aportar la quantitat que consta en l’annex econòmic relatiu als serveis inclosos en el
present conveni .

Consell Comarcal
Donar les directrius i els criteris generals d’aplicació en els EBASP .
Coordinar l’aplicació de les polítiques socials
Instruir i tramitar els expedients socials .
Efectuar el seguiment i el control dels recursos .
Efectuar el seguiment, el control d’eficàcia i l’avaluació dels equips.
El Consell Comarcal de Tarragonès destinarà la quantitat que consta en l’annex econòmic
relatiu als serveis inclosos en el contracte programa.

4.2. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Consell Comarcal
-

Suport en la implementació del model.
Manteniment del suport a mesures addicionals de lluita contra la pobresa.
Finançament per cobrir els increments salarials i les contractacions per arribar a la ràtio.
El Departament ha d’aportar la quantitat que consta en l’annex econòmic relatiu als serveis
inclosos en el CP.

Les tres administracions han de vetllar perquè el personal rebi la formació i la documentació que els calgui
per a un bon funcionament tècnic de l’equip.
5. Avaluació
Cal fer servir els indicadors d’avaluació que recull el RUDEL.
6. Detall de la fitxa
Els professionals que es preveu durant el període 2016-2019:
Equip de Serveis socials basics : Treballador social i Educador social, en els percentatges de dedicació
corresponents a la seva població i a la rati establerta pel CP.
Suport equip del SATAS**
(**) El SATASP .Podem definir el Servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips
i professionals dels serveis bàsics d’atenció social.
Objecte Proporcionar suport i assessorament tècnic als equips multiprofessionals dels serveis bàsics
d’atenció social, en l’exercici de les seves funcions, i atendre a les persones i/o famílies derivades pels
professionals dels serveis bàsics d’atenció social quan sigui necessari
SAD: Les hores assignades s'han calculat tenint en compte l'import signat al CP 2015, el percentatge de
finançament de l'ens local i el preu hora màxim de 16,25€/h.
Per al càlcul del finançament es tindran en compte les obligacions reconegudes i la despesa
pagada, i les hores efectivament realitzades en SAD social, de la següent manera:
Cost/hora = (Obligacions reconegudes i despesa pagada) / Hores efectivament realitzades
Cas a) Si el Cost/hora és superior o igual a 16,25 €/h llavors es finançarà l'import que resulti de la
següent operació:
[MÍN(Hores efectivament realitzades;Hores assignades) x (16,25 €/h x % finançament de l'ens
local)]
Cas b) Si el Cost/hora és inferior a 16,25 €/h llavors es finançarà l'import que resulti de la següent
operació:

[MÍN((Hores efectivament realitzades x (Cost/hora x % finançament de l'ens local));(Hores
assignades x (16,25 x % finançament de l'ens local))]
Ajuntament:
- L’Ajuntament ha d’autoritzar cada nova alta al servei proposada pel Consell Comarcal del
Tarragonès, tan de SAD social com de SAD Dependència
- Ha de fer-se càrrec del copagament de cada nou servei i cofinançament de tots els serveis actius
d’acord amb la liquidació trimestral corresponent.

Contracte programa 2016-2019
Fitxa núm. 2.1 - Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei de centre obert
Consell Comarcal del Tarragonès

1. Justificació de l’acció
L’article 103 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si
escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació
de risc. A més, l’article 104 estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de
risc, entre les quals preveu l’atenció en centre obert.
La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant,
competència dels municipis de més de 20.000 habitants i dels consells comarcals, amb finançament
compartit entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar,
estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses
mitjançant el treball grupal o individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els últims anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats municipalistes han definit
el model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies, que ha de servir com a guia fins la regulació normativa d’aquests serveis.
S’adjunta el document consensuat fins al moment.
Al llarg d’aquest CP es preveu concretar les condicions funcionals i ràtios derivades d’aquest nou model i
iniciar-ne el procés d’implantació progressiu arreu del territori català.

2. Objectius que s’han d’assolir
2.1. General
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, afavorint el seu
desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament
de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
2.2. Específics
-

En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
•
Desenvolupament personal i integració social.
•
Adquisició d’aprenentatges.
Quant al servei mateix:
•
Atendre infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies que viuen en l’àmbit
de l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts,
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
•
Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
•
Compensar dèficits socioeducatius.

3. Accions que s’han de desenvolupar
En relació amb la concreció del model i el procés d’implantació:
Aprovar el model
socioeducativa.

Acció
de serveis

d’intervenció

Definir les ràtios de professionals.
Definir les funcions del personal professional.
Desenvolupar el sistema de finançament.

Aplicar ràtios i funcions: desplegament del nou
model.

Responsable
Departament i
ens locals
Departament i
entitats
municipalistes
Departament i
entitats
municipalistes
Departament i
entitats
municipalistes
Departament,
entitats
municipalistes
CCT i
ajuntaments

2016

2017

2018

2019

X

X

X
X

X

X

X
X

3.1. Ajuntament titular del servei
•
•
•

Atendre la gestió del centre obert davant les situacions de risc segons la normativa
establerta.
Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del sector territorial.
Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de l’organització interna.

CCT responsable del CP del servei
•
•
•

Establir les línies generals d’actuació d’acord amb la legislació vigent.
Vetllar per l’assoliment i justificació dels indicadors previstos al CP
Mantenir els CO de Vila-seca dins de la xarxa XCOT (promoció, intercanvi, cooperació i suport
tècnic i activitats conjuntes entre els CO de la comarca)

3.2. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-

Finançar l’ens local en els termes recollits en l’apartat sobre els recursos que s’han d’emprar.

4. Recursos que s’han d’emprar
Els centres oberts que inclou aquesta fitxa són els que es relacionen a la taula adjunta a aquesta fitxa.
Respecte a aquests serveis, els recursos que ambdues administracions han de posar són els següents:
4.1. Ajuntament titular del servei
-

-

Recursos humans: Els professionals mínims obligatoris, d’acord amb les condicions i les ràtios
professionals de la normativa vigent que s’estableix a la Llei 14/2010, a la Cartera de serveis
socials i el Contracte Programa vigent signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Tarragonès, respecte als serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert. .
L’ajuntament haurà de vetllar perquè el personal que atengui als infants i adolescents en els
diferents serveis municipals tinguin el certificat d’antecedents de delicte de naturalesa sexual.
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del sistema
d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, és a càrrec de l’ens local gestor de l’àrea
bàsica de serveis socials (art. 62.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials).
S’ha de destinar la quantitat que consta en l’annex econòmic relatiu als serveis inclosos en el CP.
Fer la correcta justificació d’acord amb els model de documents proposats per part del Consell
Comarcal del Tarragonès.

4.2. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-

El Departament ha d’aportar la quantitat que consta en l’annex econòmic relatiu als serveis
inclosos en el CP.

5.

Avaluació

L’avaluació ha de basar-se el model sol·licitat pel Consell Comarcal del Tarragonès amb la documentació
i certificació corresponent per part del municipi titular del servei.
Indicador 1
Justificació
Fórmula
Descripció de termes
Població destinatària
Estàndard
Instrument d’avaluació
Indicador 2
Justificació
Fórmula
Descripció de termes

Població destinatària
Estàndard
Instrument d’avaluació

Existència d’expedients assistencials
L’expedient del noi o noia ha de recollir les seves dades bàsiques i la
documentació que es generi de la intervenció socioeducativa.
Nombre d’expedients assistencials.
En l’expedient assistencial han de constar, almenys: les dades
identificadores, el familiar o la persona responsable del menor, i la
prescripció medicofarmacèutica, si escau.
Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels SBAS.
80%.
Arxiu dels expedients assistencials.
Registres de gestió
Fer un seguiment del funcionament òptim del servei.
Existència d’un registre de l’atenció directa i indirecta que es presta
amb els epígrafs mínims senyalats.
Atenció directa: nombre de professionals d’atenció directa. Relació
actualitzada dels educadors, integradors socials, monitors i altre
personal que atenen els infants i adolescents. Registre d’incidències.
Atenció indirecta: nombre de professionals d’atenció indirecta. Inclou el
registre de la direcció del servei, el programa de formació i altres que
determini l’ens local.
Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels SBAS.
100%.
Registre de l’atenció directa i l’atenció indirecta.

Indicador 3
Justificació
Fórmula
Descripció de termes
Població destinatària
Estàndard
Instrument d’avaluació

Recull de les activitats desenvolupades
Seguiment de l’activitat del centre obert i del seu resultat.
Llista amb el nombre d’assistents a les activitats desenvolupades.
Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels EBAS.
100%.
Programació de les activitats amb el nombre d’assistents, segons el
model del recull de dades del registre unificat de dades dels ens locals.

Indicador 4
Justificació
Fórmula

Satisfacció de les persones usuàries
Conèixer el grau de satisfacció de les persones usuàries.
Existència del registre del grau de satisfacció de les persones
usuàries.
Mesura del compliment de les expectatives que tenen les persones
usuàries en relació amb el recurs.
Infants i adolescents atesos als centres oberts derivats pels SBAS.
100%.
Llibre d’actes de les assemblees o dels resultats de les enquestes
practicades.
El grau de satisfacció de les persones usuàries pot constar en les
actes de les assemblees, o bé en els resultats de les enquestes o
entrevistes fetes a aquest efecte.

Descripció de termes
Població destinatària
Estàndard
Instrument d’avaluació
Comentaris
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A. MARC GENERAL DEL MODEL D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
1. Marc normatiu
D’acord amb l’article 166 punt 1 de L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou
la regulació i l’ordenació de l’activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i
econòmiques. Així mateix, el punt 3 de l’esmentat article 166 de l’EAC estableix que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de
menors d’edat, que inclou, en tot cas, la regulació del `regim de la protecció i de
les institucions públiques de protecció i tutela dels menors d’edat desemparats, en
situació de risc i dels menors d’edat infractors, respectant en aquest darrer cas la
legislació penal.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, defineix les situacions de risc, que són competència de

l’Administració local, com les situacions en què el desenvolupament i el benestar de
l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància
personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o
l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar. Així mateix, estableix les
mesures d’atenció social i educativa que es poden prestar un cop valorada la
situació de risc.
El 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 estableix la competència municipal en
matèria de la prestació dels serveis socials. Prestació que com a mínim s’ha de
prestar pels municipis amb una població superior als 20.000 habitants,
independentment o associat.
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de la organització comarcal de Catalunya, indica que les
comarques han de garantir subsidiàriament la prestació dels serveis municipals
obligatoris en els municipis que, per raó de la seva població, no estan obligats a
prestar.
La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre,
pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010‐2011, incorpora, dins dels
serveis socials bàsics, els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents, però només recull com a modalitat d’aquests serveis la
prestació del servei de centre obert.
Segons la Cartera el servei de centre obert és una prestació garantida i es defineix
com a un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula
i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències
socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el
grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. Estableix com objecte del
servei el proporcionar atenció a tots els menors d’edat en situació de risc, afavorint
el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges,
prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits
socioeducatius. Així mateix, assenyala com a funcions del servei el prestar serveis
d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
proporcionant‐los acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i
integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els
serveis socials bàsics d’atenció socials pel treball familiar.
2. El model de serveis d’intervenció socioeducativa dins el marc dels
serveis socials bàsics.
Els serveis socials bàsics constitueixen la porta d’entrada i el primer nivell del
sistema de serveis socials. Entre les funcions dels serveis socials bàsics i figuren la
intervenció en els nuclis familiars o convivencials en situació de ris social,
especialment si hi ha menors (article 17.g de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials) i prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents (article 17.j de l’esmentada Llei).
Concretament, dins els serveis socials bàsics, són els serveis socials bàsics
d’atenció social, els que, mitjançant els equips tècnics que els integren, detecten i
intervenen en les situacions de risc.
Els serveis d’intervenció socioeducativa són un recurs necessari i imprescindible
pels serveis socials bàsics d’atenció social.
Els serveis socials bàsics d’atenció social són el punt de partida i el punt de retorn
de totes les accions del Sistema públic de Serveis Socials. El seu diagnòstic inicial
de la situació desencadena gairebé la totalitat de les accions del sistema. És
convenient que la potenciació dels serveis d’intervenció socioeducativa pugui ser
acompanyada per la potenciació dels equips de serveis bàsics d’atenció social i la
seva capacitat per atendre amb la prioritat legalment determinada les casos
d’infància en situació de risc.
Per tant, pel correcte desenvolupament del present model del serveis d’intervenció

socioeducativa és necessari el desenvolupament del model de serveis bàsics
d’atenció social, al qual s’haurà d’adaptar allò que en aquest model es contempla.
3. Necessitats generals del col∙lectiu específic objecte d’atenció
La protecció a la infància i l’adolescència és una de les necessitats a la qual ha de
donar cobertura el sistema de serveis socials regulat per la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials.
El serveis socials d’atenció a la infància és justifiquen en la necessitat de garantir a
tots els infants i els adolescents un nivell bàsic de benestar.
El serveis d’intervenció socioeducativa tenen per finalitat fonamental assegurar que
els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda dels infants o
adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir‐los aquest nivell bàsic que necessiten per a
un desenvolupament integral adequat (article 18.2 de la Convenció sobre els drets
de l’infant i articles 12.1 i 12.2, 37.3 i 37.4 i 41 de la LDOIA).
Per determinar quines són les necessitats dels infants i adolescents perquè
gaudeixin d’un nivell adequat de benestar, podem partir de la classificació que
proposa López Sánchez (19951):
1 López Sánchez, F. Necesidades de la infancia y protección infantil.
Fundamentación teórica, clasificación y criterios educativos. Volúmen 1. Programa
SASI de mejora del Sistema de atención social a la infancia. Ministerio de Asuntos
Sociales. Madrid. 1995, pàg. 53-66
A) Necessitats de caràcter físic/biològic:
- Alimentació (Adequada alimentació de la mare durant l’embaràs i lactància;
alimentació suficient, variada, distribuïda en el temps i adaptada a l’edat).
- Temperatura (Condicions de la vivenda i vestit adequats).
- Higiene (Higiene corporal, higiene de la vivenda, higiene de l’alimentació, higiene
del vestit, higiene de l’entorn).
- Son (ambient espacial protegit i silenciós, suficient segons l’edat, durant la nit,
amb migdiades si el nen/a és petit).
- Activitat física: exercici i joc (llibertat de moviment en l’espai; espai amb objectes,
joguines i altres nens/nes; contacte amb elements materials: aigua, terra, plantes,
animals, etc.; passeigs, marxes, excursions, etc.).
- Protecció de riscos reals. Integritat física (Organització de la casa segura: endolls,
detergents, electrodomèstics, instruments i eines, escales, finestres i mobles;
organització dels espais públics segura; coneixement i control sobre les relacions
dels infants i adolescents i el lloc on es troben).
- Salut (revisions adequades a la seva edat i estat de salut, vacunacions).
B) Necessitats cognitives:
- Estimulació sensorial (estimular els sentits; entorn amb estímuls: visuals, tàctils,
auditius, etc.; quantitat, varietat i contingència d’estímuls; interacció lúdica en la
família; estimulació lingüística).
- Exploració física i social (contacte amb un entorn físic i social ric en objectes,
joguines, elements naturals i personals; exploració d’ambients físics i socials; oferir
<base de seguretat als més petits>, compartir exploració amb ells (els adults i els
iguals).
- Comprensió de la realitat física i social (escoltar i respondre de forma contingent a
les preguntes; dir la veritat; fer participar a l’infant o l’adolescent en el
coneixement de la vida, el patiment, el plaer i la mort; visió positiva de la vida, les
relacions i els vincles;
transmetre actituds, valors i normes; tolerància amb discrepàncies i diferències:
raça, sexe, classe social, diversitats funcionals, nacionalitats, religions, etc.)
C) Necessitats emocionals i socials:
- Seguretat emocional (vinculació incondicional: acceptació, disponibilitat,
accessibilitat, resposta adequada a demandes i competència; contacte íntim: tàctil,
visual, lingüístic, etc.; capacitat de control; capacitat de protecció; resolució dels
conflictes amb moral inductiva: explicacions, exigències conforme a l’edat,
coherències en exigències, possibilitat de revisió si l’infant o l’adolescent no esta

d’acord amb la decisió.
- Xarxa de relacions socials (relacions d’amistat i camaraderia amb els iguals:
fomentar el contacte i interacció amb iguals en l’entorn familiar i en l’escola, temps
de contacte, festes, dinars i estades amb iguals, etc.; continuïtat en les relacions;
activitats conjuntes amb altres famílies amb fills/es; incorporació a grups o
associacions infantils o juvenils)
- Participació i autonomia progressiva (participació en decisions i en la gestió de tot
allò que l’afecta i pot fer en favor de si mateix i dels altres en la família, escola i
societat).
- Sexuals (resposta a preguntes, permissivitat de jocs i autoestimulació sexual;
protecció d’abusos).
- Protecció de riscos imaginaris (escoltar, comprendre i respondre als seus temors:
por a l’abandonament, rivalitat fraterna, por a la malaltia i a la mort; possibilitat
d’expressar la por; evitar expressions i conductes que fomentin la por: violència
verbal o física, discussions inadequades, amenaces verbals, pèrdues de control,
incoherència en la conducta)
- Interacció lúdica (interacció lúdica en la família amb els progenitors i altres
parents; jocs amb iguals).
La cobertura de les necessitats és responsabilitat de la família, com a primer agent
socialitzador, un sistema i nucli bàsic pel desenvolupament de la infància i
l’adolescència. Les famílies han de tenir les competències parentals per tal de tenir
cura, protegir i educar els seus fills/es, assegurant‐se un desenvolupament
suficientment sa. Les capacitats parentals fonamentals són la capacitat de
vinculació amb els fills, l’empatia, els models de criança, la capacitat de participar
en xarxes socials i utilitzar recursos comunitaris, l’existència de xarxes familiars,
socials i institucionals, etc.
4. Àmbits de les necessitats. Nivells de risc. Nivells d'intervenció. Etapes
evolutives.
Es parteix de la classificació que proposa López Sánchez per arribar a concretar en
tres els àmbits bàsics on aquesta manca de cobertura adequada de les necessitats
pot provocar disfuncions:
A) El vincle afectiu: com a experiència emocional que dona seguretat i com a
experiència afectiva de sentir‐se estimat i únic com a individuo.
B) Les funcions de parentalitat: com el compendi o recull d’accions de cura,
educació i protecció que assegura el creixement.
C) Les connexions amb l’entorn: com la circulació social necessària com a subjecte
que interactua.
Les situacions de risc, d’altra banda, no són uniformes. En funció de la gravetat en
la cobertura de les necessitats en cada individu, es pot parlar de diferents nivells de
risc (lleu, moderat, greu) en cadascun dels àmbits descrits anteriorment.
Els diferents nivells de risc comporten a la vegada diferents nivells d’intervenció
que requereixen també d’instruments i recursos diferents per ésser abordat amb
èxit:
1. Nivell d’intervenció preventiu: nivell d’intervenció generalitzat que aprofundeix
en la vinculació de la família amb l’infant i/o adolescent, millorant d’afinar en les
capacitats parentals i en el reconeixement de les necessitats de cura, educació i
protecció, d’una banda, i en els aspectes relacionals entre les famílies i amb el medi
social com a mecanisme d’autoajuda i circulació social normalitzada, per l’altra. La
informació i la formació són instruments bàsics d’aquest nivell d’intervenció. Es
correspondria amb un nivell de risc lleu.
2. Nivell d’intervenció de capacitació i suport: requereix d’una diagnosi professional
particularitzada i exhaustiva on hi ha una afectació o un risc d’afectació contrastat
del vincle, de les funcions de parentalitat, o de les connexions amb l’entorn. És una
intervenció habilitadora que forma part d’un pla de treball preestablert, avaluable i
amb terminis més o menys establerts. L’orientació i l’entrenament són els
instruments bàsics d’aquest nivell d’intervenció. Es correspondria amb un nivell de

risc moderat.
3. Nivell d’intervenció de tractament: requereix d’una diagnosi professional
particularitzada, exhaustiva i contrastada on hi ha una afectació molt important del
vincle, de les funcions bàsiques de parentalitat i de l’adaptació social. És una
intervenció rehabilitadora i reeducativa. La intervenció terapèutica coordinada amb
la intervenció social i socioeducativa, és instrument basic d’aquest nivell
d’intervenció. Es correspondria amb un nivell de risc greu.
La diferenciació d’aquests tres nivells d’intervenció no exclou la interacció entre ells.
Cada nivell superior pot incloure els inferiors i els tres s’inclouen, o tenen com a fil
conductor, el que anomenem les competències parentals i socials dels membres de
la unitat familiar.
Tant els àmbits de les necessitats, com el nivells de risc, com els nivells
d’intervenció han de tenir en compte el procés i les etapes evolutives dels infants i
adolescents. Les tasques a fer, el grau de responsabilitat i autonomia dels infants i
adolescents i de les famílies i els recursos i perfil professionals són diferents en
cadascuna d’elles. La intensitat de l’acció i de la responsabilitat parental és
inversament proporcional al grau d’autonomia dels infants i adolescents. A la menor
autonomia dels infants correspon la màxima intensitat en la responsabilitat i l’acció
parental. A la major autonomia dels adolescents, sense abandonar la
responsabilitat parental, correspon un paper més d’acompanyament i de suport de
la família.
S’ha de garantir la participació activa del propi infant/adolescent en el procés de
valoració, d’intervenció i de seguiment de la intervenció socioeducativa.
Orientativament, es poden distingir les següents etapes a efectes d’intervenció:
10. 0 a 3
11. 3 a 5
12. 6 a 12
13. 13 a 15
14. 16 a 17
5. Realitat actual del servei de Centre obert
La realitat actual del servei de Centre obert està marcada per les següents
mancances:
- Els centres oberts són els únics serveis d’atenció social i educativa no residencial
per a infants i adolescents de 3 a 18 anys en situació de risc. (Llei 14/2010 dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, article 104).
- Els centres oberts, en molts casos, no donen resposta a les necessitats d’atenció
dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
- No existeix un model uniforme de Centre obert, si no que existeixen models
heterogenis.
- Una part important dels centres oberts no atenen a infants i adolescents en
situació de risc. Es fa difícil delimitar els centres oberts d’altres espais o recursos
(lleure, activitats extraescolars) tant en les seves funcions com en la població
atesa.
- Els centres oberts estan centrats en l’atenció als infants i als adolescents i no en
les necessitats d’atenció a les competències parentals dels pares o tutors. Per tant,
els centres oberts exerceixen una funció d’atenció socioeducativa als infants i els
adolescents i no compleixen la funció de donar suport, acompanyament, capacitació
parental i tractament social a les seves famílies.
- Es dóna prioritat a una franja d’edat (6 a 12 anys), i no es cobreix tota la població
infantil i juvenil (0 a 18).
- El nombre de centres oberts no es troba distribuït territorialment d’acord amb la
distribució de la població en les diferents Àrees Bàsiques de Serveis Socials. És
necessari establir les ràtios de població a la qual ha de donar cobertura aquest
servei.
- Existeix diversitat en les formes de gestió: gestió directa dels ens locals, gestió
delegada i gestió privada per entitats d’iniciativa social.

- Existeix una desigual implicació de l’Administració local competent en el
desenvolupament i la prestació d’aquest servei.
- No existeix un model de finançament, la qual cosa fa que les vies i formes de
finançament siguin diverses i no responguin a una gestió planificada i ordenada dels
recursos públics. La seva integració en el contracte programa com a eina de
planificació dels Serveis Socials Bàsics i com a instrument de finançament dels
Serveis Socials Bàsics és insuficient. Cal garantir un sistema adequadament
finançat i sostenible econòmicament.
- El model actual no és flexible a l’hora d’adaptar‐se a les necessitats territorials de
Catalunya, especialment en aquells territoris amb gran extensió territorial i baixa
densitat demogràfica.
- És un servei que es presta fora de l’horari escolar, amb la qual cosa no s’adapta
adequadament a les necessitats de treball amb les famílies i de determinades edats
(16‐ 17) que no estan en període d’escolaritat obligatòria.
- En alguns casos no existeix una perfecta integració amb els serveis bàsics
d’atenció social que són la porta d’entrada del sistema de serveis socials els que
han de derivar a aquests recursos. L’articulació entre ambdós serveis és clarament
insuficient i en molts casos inexistent.
- Insuficient rotació de la població dels centres oberts per l’absència de baixes en el
servei.
Desvinculació entre el pla de treball de l’infant i el pla de treball de la família, en les
casos on n’hi ha.
- No existeix una manera uniforme de garantir l’atenció i donar resposta als
períodes no lectius dels infants i adolescents en situacions de risc on la no
assistència a l’escola o institut comporta una realitat diferent necessitada també de
resposta específica.
6. Població diana actual del servei de Centre obert
La població diana del servei de Centre obert que es defineix a la cartera de serveis
social vigent, són els infants i els adolescents que requereixen suport assistencial o
formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
La Cartera de Serveis Socials vigent (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual
s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010‐2011, Prestació 1.1.6.1) delimita l’edat
de la població destinatària de 3 a 18 anys, a diferència que amb anterioritat feien
altres regulacions, com el Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària
que incloïa els infants i adolescents fins a 18 anys.
Grups d’edat exclosos:
- Grup d’edat 0‐3. Aquest grup d’edat, en tant que infants en possible situació de
risc, no està contemplat en el Servei de Centre obert de la Cartera de serveis
socials vigent.
Grups d’edat que s’atenen en els centres oberts:
- Grup d’edat 3‐5. Aquest grup d’edat correspondria a l’etapa d’educació infantil.
- Grup d’edat 6‐12. Aquest grup d’edat correspondria a l’etapa d’educació primària
obligatòria.
- Grup d’edat 13‐15. Aquest grup d’edat correspondria a l’etapa d’educació
secundària obligatòria.
- Grup d’edat 16‐17. Aquest grup d’edat correspondria a l’etapa d’educació
secundària post obligatòria.
Són pocs els centres oberts que tenen grups significatius en les franges d’edat 3‐5,
13‐15 i 16‐17 per les dificultats de motivació i d’adaptació a les seves necessitats i
interessos.
B. NOU MODEL DE SERVEIS INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Actualment, segons la definició fixada en la vigent Cartera de serveis socials l’únic
servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents és el
servei de Centre obert, el qual està dirigit exclusivament, com s’ha esmentat, als
infants i adolescents de 3 a 18 anys que requereixen suport assistencial o formatiu,
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.

El servei actual de Centre obert, tal i com consta definit en la Cartera de serveis
socials, està centrat en atendre les necessitats dels infants i els adolescents,
prioritàriament d’aquells que es troben en situació de risc, però per atendre
aquestes necessitats a partir del serveis socials bàsics cal partir de les següents
consideracions:
- La família es la unitat social bàsica que assegura la protecció i desenvolupament
dels seus membres, conseqüentment, la millor manera d’aconseguir la seguretat i
el benestar dels infants i adolescents, és reforçant la capacitat de la seva família
per cuidar‐los i protegirlos.
- Les famílies tenen possibilitats de millora i canvi, si les persones membres
disposen dels recursos o suports necessaris i se les empodera per afrontar les seves
necessitats a partir dels seus recursos i capacitats.
- La família ha de comptar amb una xarxa de suport informal per complir millor
amb les seves funcions de cura, protecció i educació dels seus fills/es i, si s’escau,
amb xarxes de suport formals temporals i subsidiàries dels suports informals.
- S’ha de tenir en compte els diferents nivells de risc (lleu, moderat i greu) i les
diferents etapes evolutives o grups d’edat per generar estratègies i disposar de
recursos materials i professionals adients per abordar amb èxit tots els perfils.
- S’ha de tenir en compte les peculiaritats de cada territori i disposar d’un model
flexible per garantir el mateix dret visqui on visqui l’infant i la família.
En els següents apartats proposem un canvi de model en la prestació de serveis
d’intervenció social i educativa no residencial per a infants i adolescents en situació
de risc i les seves famílies (serveis socials bàsics) que cobreixin i diversifiquin les
diferents necessitats d’atenció i que quedi recollit en la Cartera de Serveis Socials.
1. Requeriments a les necessitats dels infants i adolescents en situació de
risc i de les seves famílies
La prevenció i la intervenció davant les situacions de risc en què es troben els
infants i adolescents, particularment les que incideixen en el seu desenvolupament,
afavoreixen la preservació de la unitat familiar i permeten la promoció del seu
benestar des del medi d’origen. A banda, estalvien la separació dels infants i
adolescents de les seves famílies i l’adopció de mesures tutelars alternatives. La
situació actual posa l’èmfasi en la necessitat de disposar de serveis preventius per
atendre les necessitats dels infants i adolescents en situació de risc i de les seves
famílies.
- Cal desenvolupar serveis socials preventius d’intervenció socioeducativa en un
marc no residencial per fer front des del medi d’origen a les necessitats dels infants
i adolescents en situació de risc i d’una manera adequada a la seva edat.
- El model dels serveis preventius d’intervenció socioeducativa ha de respondre tant
a les necessitats dels infants i adolescents en situació de risc com de les seves
famílies.
- S’ha de redefinir el model de Centre obert actual d’acord amb la definició del nou
model de serveis d’intervenció socioeducativa.
- La distribució territorial dels serveis d’intervenció socioeducativa han de tenir en
compte els criteris d’abast territorial i densitat demogràfica. S’han d’establir ràtios
de població a la qual han de donar cobertura aquests serveis.
- Els serveis d’intervenció socioeducativa han d’ajustar‐se a les necessitats
territorials de Catalunya, especialment en aquells territoris amb forta dispersió
demogràfica i baix nombre d’habitants.
- La definició del nou model de Serveis d’intervenció socioeducativa ha de ser
homogeni en la prestació del servei i diferenciar‐se d’altres serveis o recursos d’oci,
lleure, extraescolars,...
- Els Serveis d’intervenció socioeducativa han d’atendre les necessitats
socioeducatives dels infants i adolescents en situació de risc i també la intervenció
de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies. Cal
assegurar la coordinació quan hi ha diferents serveis que atenen als membres d’un
mateix nucli familiar per garantir la unitat d’acció i la temporalitat en els respectius

plans de treball.
- Cal garantir que els serveis bàsics d’atenció social, com a porta d’entrada del
sistema públic de serveis socials tenen capacitat per realitzar la detecció, la
valoració i l’atenció amb la prioritat requerida dels casos d’infància en situació de
risc.
- La població destinatària d’aquests serveis han de ser infants i adolescents de 0 a
18 anys en situació de risc i i les seves famílies, i comptar amb programes
específics amb continguts i activitats adaptats a les diferents franges d’edat.
- Cal garantir un sistema adequadament finançat i sostenible econòmicament.
- Tendir a l’establiment d’un model unificat de gestió dels Serveis d’intervenció
socioeducativa.
- L’Administració local competent, d’acord amb el que estableix la Llei 14/20102,
s’ha d’implicar en el desenvolupament i la prestació dels serveis socials preventius.
2 Llei 14/2010. Article 80 Competències de les intervencions socials preventives.
Les competències de les intervencions socials preventives són dels ens locals en
què s’identifica la situació, sens prejudici que la major amplitud de la incidència de
la situació exigeixi la coordinació amb altres administracions. Article 99.
Competència en matèria de risc. L’Administració local ha d’intervenir si detecta una
situació de risc d’un infant o adolescent que es troba en el seu territori; ha
d’adoptar les mesures adequades per a actuar contra aquesta situació, de
conformitat amb la regulació establerta per aquesta llei, amb la normativa de la
Generalitat que la desenvolupa i amb la legislació en matèria de serveis socials.
2. El nou model dels Serveis d’intervenció socioeducativa dins la Cartera de
Serveis socials
Aquest model redefineix l’abast de la seva intervenció i diversifica les diferents
necessitats d’atenció en serveis a incloure en la prestació 1.1.6. Serveis
d’intervenció socioeducativa, de la Cartera de serveis socials vigent. Els
requeriments abans exposats plategen canvis substancials en l’enfocament del
model:
 Prestar serveis d’intervenció socioeducativa a totes les franges d’edat de
0 a 18 anys,
inclosa la franja de 0 a 3 anys.
 Atendre els infants i adolescents en els diferents nivells de situació de
risc i les seves
famílies per tal d’abordar de manera concurrent les necessitats socioeducatives
dels fills i filles i de les seves famílies.
 Prestar el servei a tot el territori, inclosos els territoris amb gran extensió
territorial i forta dispersió demogràfica, i ajustat a les seves necessitats.
 Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil desplegant
serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents per
atendre des de la proximitat i per minimitzar les situacions de desemparament i
l’adopció de mesures de protecció que requereixin la separació de l’infant o
adolescent de la seva família.
 Proveir de recursos i serveis a la família, des del medi, com unitat bàsica
de convivència i desenvolupament dels seus membres, permet l’atenció, remissió i
prevenció de les situacions de risc dels seus fills i filles des de la proximitat i la
promoció del seu benestar.
Es manté, en allò essencial, l’actual sistema de Centre obert per a les franges
d’edat 3‐16 anys però amb modificacions quant a la seva organització i estructura
fent‐lo un model més flexible i adaptat a les necessitats de cada territori,
interconnectat i interdepenent amb el servei d’intervenció amb famílies. Aquesta
flexibilitat contempla la possibilitat de la creació d’un únic projecte o equipament al
territori que inclogui tots els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per
a infants i adolescents i les seves famílies de manera integrada des dels 0 fins als
18 anys. (salvant les diferències, assimilació al model sanitari o en un mateix
equipament pot haver diferents especialitats).

3. Dimensionament de la prestació 1.1.6. Serveis d’intervenció
socioeducativa
Emparant‐nos en l’article 104 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, s’escau desplegar serveis preventius que donin resposta
des del medi d’origen a les necessitats dels infants i adolescents en situacions risc i
de les seves famílies.
Concretament, per donar resposta, principalment, als punts següents del citat
article:
a) L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. L’ajut a la família inclou les
actuacions de contingut tècnic, econòmic o material dirigides a millorar l’entorn
familiar i a fer‐hi possible la permanència de l’infant o l’adolescent.
b) La intervenció familiar mitjançant l’establiment de programes socioeducatius per
als progenitors, tutors o guardadors amb la finalitat que assoleixin capacitats i
estratègies alternatives per a la cura i l’educació de llurs fills o de l’infant o
l’adolescent tutelat.
e) L’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius.
g) Els programes formatius per a adolescents que han abandonat el sistema
escolar.
j) Qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu que contribueixi a la
desaparició de la situació de risc.
3.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0‐3 anys en situació de
risc
Situació actual. La franja d’edat de 0 a 3 anys en situació de risc queda exclosa en
la vigent delimitació de la població destinatària dels Centres oberts: de 3 a 17 anys,
en la vigent Cartera de Serveis socials. Fins al moment present, les seves
necessitats han estat cobertes pels ens locals desenvolupant serveis per a famílies
amb infants d’aquesta franja: espais familiars, serveis materno infantils, etc.
Proposta de futur. Es valora necessari el desplegament d’un servei específic de
suport a les famílies amb fills i fills de 0 a 3 anys que es troben en qualsevol dels
tres nivells de situació de risc. Així, s’hauria de regular i incorporar a la Cartera de
Serveis socials, una tipologia de prestació per a donar suport a les famílies amb
infants de 0 a 3 anys que es troben en situació de risc, no inclosa en l’actual Servei
de centre obert.
3.2 Servei d’atenció diurna
Situació actual. La prestació del Servei de centre obert, tal i com recull la descripció
del servei en la vigent Cartera de Serveis socials, s’ofereix “(...) mitjançant el
treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat”.
D’altra banda hi ha un col∙lectiu d’adolescents en franja d’edat de 16 a 18 anys que
segueixen formació reglada postobligatòria que són atesos des del Servei de centre
obert i un altre col∙lectiu d’aquesta mateix franja d’edat que es troben fora del
sistema de formació reglada o ocupacional i precisen una intervenció específica.
Proposta de modificació:
1. Es proposa revisar la denominació per que reflecteixi d’una manera més clara la
seva essència i finalitat (atenció diürna), davant de l’actual centre obert que no és
pròpia del nostre país i d’altres comunitats (es tracta de centres que no són
residencials, però no es tracta de què els centres residencials siguin tancats per
contraposició a aquests centres que serien oberts) i reforçar així la nova orientació.
Amb aquest objecte es proposen Servei d’atenció diürna o Centre de dia.
2. Es proposa que el treball amb la família, recollit en la descripció del Servei de
centre obert en la vigent Carta de Serveis socials, es pugui realitzar en serveis,
específics, destinats a l’atenció de les famílies dels infants i adolescents en
situacions de risc, per bé que estrictament i protocol∙làriament molt vinculats amb
els Centre oberts.
Aquesta vinculació prendrà la forma més adient segons les característiques de la
població i del territori i de les oportunitats per evitar descoordinacions, duplicitats o
conflicte de competències posant sempre en primer terme l’interès superior de

l’infant. Així doncs, el nou model de Centre obert es planteja com un servei
d’atenció diürna que encara que pugui circumscriure la seva prestació a infants i
adolescents en els diferents nivells de situació de risc, pot delegar l’atenció a les
seves famílies als serveis d’intervenció socioeducativa que s’inclouran a la Cartera
de Serveis socials.
Així mateix es aconsellable, sempre que es pugui, que aquest servei d’atenció a les
seves famílies es produeixi al mateix equipament.
3. Respecte el col∙lectiu d’adolescents de 16 a 18 anys en situació de risc es
proposa un servei específic d’acompanyament socioeducatiu ateses les
característiques pròpies
d’aquesta franja d’edat, més autònoma, amb l’objectiu de que puguin assolir
progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i
socials. Tot això, sense perjudici la persistència del Servei de centre socioeducatiu
diürn inclòs a l’epígraf 1.2.1.9. a la vigent Cartera de Serveis Socials com a
prestació
garantida dirigida a adolescents de 12 a 18 anys en situació de risc i
desemparament i
descrit com un servei social especialitzat d’atenció diürna que ofereix activitats
dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu que
assoleixin una millor preparació per a la vida adulta.
3.3 Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació
risc
Situació actual. Per bé que en la descripció del Servei de centre obert en la vigent
Cartera de Serveis socials es contempla l’atenció als infants i adolescents, entre
d’altres, mitjançant la família, la realitat és que la intervenció amb els progenitors,
pares o tutors és escassa i amb la família com unitat de convivència pràcticament
nul∙la, i en qualsevol cas enfocada com intervenció pedagògica o psicoeducativa.
Proposta de futur. El nou model centra la seva intervenció no només en els infants i
adolescents en situació de risc sinó també i sobretot en les seves famílies, per a
capacitar‐la en l’afrontament i remissió de la situació de risc que incideixen o poden
incidir en el desenvolupament del seu fill/a. S’enten, per norma general, que la
situació de risc de l’infant no és intrínseca i deriva, principalment, d’una mancança,
insuficiència o inadequació de la funció de parentalitat de la família. L’enfocament
del servei en el marc del nou model ha de perseguir:
- La capacitació en competències parentals, necessàries per la cura, educació i
desenvolupament personal, social i afectiu dels seus fills/es.
- El reforç de les seves xarxes de suport social i familiar per a mantenir la seva
vinculació amb l’entorn sociofamiliar.
- El tractament familiar adreçat a la família i als seus membres orientat a
l’abordatde de les crisis familiars, els conflictes inter i intrageneracionals i
sociofamiliars i, en general, a la restauració de les disfuncionalitats familiars que
han motivat la derivació de l’infant al servei.
D’aquí se’n deriva la necessitat de modificar d’ incloure dins aquest nou epígraf el
Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc.
Com a criteri general, sempre que sigui el més adient per protegir l’interés superior
de l’infant, la temporalitat de l’acció amb els infants en el Servei d’Atenció Diurna
estarà relacionada amb la temporalitat de l’acció amb les seves famílies. Això ha
d’afavorir la rotació dels infants i la major eficiència del servei, així com evitarà
l’estigmatització i es respectarà el principi de mínima intervenció necessària.
Servei d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc.
Situació actual. Per bé que la descripció actual del Servei de centre obert contempla
l’atenció a adolescents fins als 18 anys, la realitat és que la intervenció amb
adolescents, especialment en l’etapa d’educació post‐obligatoria, a partir dels 16 no
es contempla en la majoria de centres actuals i ha de ser objecte de tractament
específic. Tanmateix, s’ha de donar resposta als adolescents majors de setze anys
que rebutgen les mesures de protecció i només són susceptibles d’una intervenció

en el medi.
Proposta de futur. El nou model contempla l’actuació específica per aquesta franja
d’edat centrada en els aspectes socioeducatius, diferent d’altres intervencions de
caràcter formatiu o prelaboral. Els l’objectiu d’aquest servei serien:
- Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats
personals i socials, amb adolescents en situació de desprotecció pròxims a la
majoria d’edat.
- Millorar les seves habilitats socials, reforçar les seves xarxes de suport social i
familiar i aconseguir la seva vinculació a altres serveis o projectes.
- Proporcionar un referent adult proper que intervé i acompanya a l’adolescent als
recursos i serveis del territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn
(amb la seva família, amb els serveis que atenen l’adolescent....).
3.5 Servei d’intervenció socioeducativa itinerant
Situació actual. En els territoris amb una gran extensió territorial i forta dispersió
demogràfica es fa difícil mantenir un servei estable per les dificultats, d’una banda,
de poder oferir el servei a tota la població de la zona i, de l’altra, de desplaçament
dels usuaris potencials que se’n poden beneficiar. Aquesta situació presenta moltes
més limitacions per la impossibilitat dels infants i adolescents menors d’edat per a
desplaçar‐se als serveis amb mitjans propis i no dependre dels seus progenitors,
tutors o guardadors.
Proposta de futur. Cal un servei que pugui atendre les necessitats socioeducatives
dels infants i adolescents en situació de risc i de les seves famílies. Davant
l’existència de zones en el territori català amb una gran extensió territorial i forta
dispersió demogràfica que dificulten l’accés als serveis i, per tant, el compliment
d’un dels principis de la Llei 12/2007: Universalitat en l’accés als serveis, es
proposa desenvolupar un Servei itinerant d’atenció a infants i adolescents en
situació de risc i a les seves famílies que comprengui el que comporta el Servei de
centre obert en l’atenció als infants i adolescents en situació de risc i, alhora, el que
comporta, d’una banda, el Servei de suport a les famílies amb infants de 0‐3 anys
en situació de risc i, d’altra banda, el Servei d’intervenció amb famílies amb infants
i adolescents en situació de risc i el servei d’acompanyament per adolescents en
situació de risc.
Amb aquest model d’intervenció es modificaria i es dimensionarien els serveis de la
Cartera de serveis socials, com a serveis socials bàsics, i concretament en la
prestació 1.1.6. Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies, de la següent manera:
1.1. Serveis socials bàsics
1.1.6. Serveis d’intervenció socioeducativa
1.1.6.1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0‐3 anys en situació de risc
3 Llei 12/2007. Article 5.a. Els poders públics han de garantir a tothom el dret
d’accés als serveis socials i llus ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia
retributiva. Aquest principi no exclou, però, que l’accés es pugui condicionar al fet
que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una contraprestació
econòmica per assegurar la corresponsabilitat entre els usuaris i les administracions
públiques i la sostenibilitat del sistema.
1.1.6.2. Servei d’Atenció diürna
1.1.6.3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de
risc
1.1.6.4. Servei d’acompanyament per adolescents en situació de risc
1.1.6.5. Servei d’atenció socioeducativa itinerant
Amb aquest nou model de serveis d’intervenció socioeducativa s’amplien les
prestacions adaptant‐les i donant cobertura a les necessitats detectades en la
població de cada territori.
4. Aspectes generals comuns als serveis
4.1 La prevenció de la desprotecció
L’article 78 de la Llei 14/2010 parla de la prevenció de la desprotecció i defineix

l’objecte de la mateixa com “les situacions en que concorren indicadors o factors de
risc que fan palesa la probabilitat que l’infant o adolescent que s’hi trobi resulti en
el futur desatès en les seves necessitats bàsiques” .
La prevenció és actualment un repte, perquè implica millorar la detecció i la
rapidesa en les intervencions. Requereix voluntat política, sensibilització social,
provisió de recursos als diferents serveis, coordinació i treball en xarxa en un marc
comunitari.
Cal incidir en la importància de la prevenció precoç, prioritzant l’actuació en la
petita infància, que és clau per assegurar el millor inici de la vida per a tots els
infants.
Al voltant de les actuacions proactives en relació a la prevenció, cal apuntar el fet
que actuar quan ja existeixen els efectes negatius per als infants i adolescents
comporta costos econòmics més elevats, sense oblidar els costos personals en el
seu desenvolupament, de vegades de caràcter irreversible, que es mantindran al
llarg de tota la seva vida.
La prevenció, protecció —desprotecció infantil, per tant, és un continuum de
situacions que abasten des de les que preserven el desenvolupament dels infants i
adolescents, fins les que produeixen situacions de desatenció de les necessitats
bàsiques infantils.
4.2 Identificació de les situacions de risc
La definició de la situació de risc ve regulada en l’article 102 de la Llei 14/2010: “la
situació en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen
limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar,
sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la
separació del nucli familiar”.
Per tant, dos són els elements essencials per valorar la situació de risc:
- La gravetat de la situació de desprotecció: limitació o perjudici pel benestar de
l’infant o l’adolescent.
- La no necessitat de separació del nucli familiar.
Per a la detecció i valoració de les situacions de risc s’estarà al que determinen els
articles 102 i següents de la Llei 14/2010 i les disposicions o instruments que la
desenvolupin.
4.3 Garantia de la prestació
Atès que els Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies preserven la unitat familiar,
mantenen la integració dels seus membres a la comunitat i, principalment,
prevenen la desprotecció dels infants i adolescents en situació de risc, han de ser
de serveis de prestació garantida tal i com estableix l’article 15 de la 14/2010, de
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
4.4 Avaluació de la prestació dels serveis
Es proposa dur a terme dos tipus d’avaluació:
- La primera tindria per objecte valorar la prestació del servei. L’objectiu d’aquesta
és veure com s’ha desenvolupat el servei i identificar àrees de millora del mateix. El
desenvolupament de l’instrument d’avaluació es deixa a criteri de l’ens local
competent.
- El segon tipus d’avaluació, s’inclourà en el contracte programa. Aquesta avaluació
haurà de permetre fer un anàlisi de les característiques de la població atesa, així
com del servei prestat.
4.5 Costos i model de finançament
Es desenvoluparan separadament a partir del model definit en aquest document,
d’acord amb el que es preveu en els articles 59 i següents de la Llei 12/2007, d’1
d’octubre, de serveis socials.
Llei 14/2010. Article 15.3. Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries per
a complir les mesures de protecció dels infants o els adolescents en situació de risc
o desemparament tenen el caràcter de prestacions garantides als efectes establerts
per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.

5. Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de
risc
Descripció del servei
Servei d’intervenció socioeducativa per progenitors, tutors o guardadors amb
infants de 0‐3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i de
formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants i
per la permanència amb la seva família. Aquest servei es pot prestar integrat amb
la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.
Objecte
Proporcionar suport a la criança i educació dels infants de 0 a 3, mitjançant
l’oferiment d’espais individuals i/o grupals per treballar mitjançant la intervenció
dels professionals en la millora de la cobertura de les necessitats dels infants en
situació de risc.
Funcions
Suport a la criança i educació dels infants en situació de risc.
Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions de
desprotecció.
Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals.
Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la vinculació
amb el territori i la resta de xarxes i serveis.
Tipologia de prestació
Prestació de servei: servei bàsic
Situació població destinatària
Infants en situació de risc i els seus familiars referents
Edat població destinatària
Infants de 0 a 3 anys
Forma de prestació
En establiment diürn
Perfils professionals
Professionals amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials o de la
salut
Ràtios professionals
Es disposarà de professionals suficients en nombre per la prestació de servei, amb
un número mínim de dos.
Estàndards de qualitat
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a
aquesta prestació.
Criteris d’accés – normativa reguladora
El requisit d’accés per aquest servei és l’existència d’una situació de risc valorada
com a tal pels serveis bàsics d’atenció social i/o els serves especialitzats en
infància, d’acord amb allò establert en els articles 102 i següents de la Llei
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
6. Servei d’atenció diürna
Descripció
Servei diürn per l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari
escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i
el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges
bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos
mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la
comunitat. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis
d’intervenció socioeducativa.
Objecte
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la
cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un nivell de benestar
adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició
d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus

de desprotecció.
La temporalitat de la intervenció serà l’establerta en el pla de treball individual
d’acord amb els objectius a assolir amb l’infant i la família.
Funcions
Proporcionar un espai d’acolliment i convivència.
Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc
Acompanyar a l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos
del territori per evitar l’absentisme i afavorir la seva integració social.
Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de l’infant o
l’adolescent pel seu nucli familiar.
Tipologia de la prestació
Prestació de servei: servei bàsic
Situació de la població destinatària
Infants i adolescents en situació de risc. En el mateix servei, sense la consideració
de servei social i la cobertura que comporta aquest, es pot contemplar la inclusió
d’altra població infantil i adolescent amb el propòsit d’afavorir la prevenció
comunitària i la cohesió social.
Edat de la població destinatària
De 3 a 16 anys
Forma de prestació
En establiment diürn
Perfils professionals
Director/a‐coordinador/a (professional amb titulació universitària en l’àmbit de les
ciències socials i de la salut), educador/a social, integrador/a social, monitor/a de
temps lliure, mestre i mestre de taller, preferentment amb experiència en l’àmbit
de la infància i l’adolescència.
Ràtios de professional
1 director/a‐coordinador/a, ràtio no inferior a 0,2; 2 educadors/ores socials o 1
educador/ores socials i 1 integrador/ora social per cada 20 usuaris. Es pot disposar
de monitors/ores de temps lliure per activitats específicament lúdiques i de suport,
de mestres per reforç escolar i de mestres de taller per la realització d’activitats
específiques o prelaborals.
Estàndards de qualitat
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a
aquesta prestació.
Criteris d’accés – normativa reguladora
Els requisits per accedir a aquest serveis són els següents: a) infants i adolescents
en situació de risc valorada com a tal pels serveis bàsics d’atenció social i/o els
serves especialitzats en infància, d’acord amb allò establert en els articles 102 i
següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència. B) els establerts en el Decret 27/2003, de 21 de gener, de
l’atenció social primària, els infants i adolescents han de viure en l’àmbit de l’àrea
bàsica respectiva, cal la comunicació dels pares, tutors o guardadors. C) existència
de pla de treball amb la família al Servei d’Intervenció amb famílies o amb els
equips dels serveis bàsics d’atenció socials o amb els Equips d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.
7. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació
de risc.
Descripció
Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el recolzament
necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de
risc, fomentant mitjançant el treballa individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i
hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats
relacionals dirigides a disminuir la situació de risc. Aquest servei es pot prestar
integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.
Objecte

Prestar el recolzament necessari a les famílies amb infants i adolescents en situació
de risc per aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques
en el seu nucli familiar i evitar l’agreujament de la situació de desprotecció.
Funcions
Orientar, assessorar i recolzar a la família o unitat de convivència de l’infant o
adolescent
Millorar la capacitat de la família per fer atendre de manera satisfactòria les
necessitats de l’infant o l’adolescent
Promocionar les relacions familiars, la parentalitat i les relacions entre els membres
de la unitat de convivència.
Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de recolzament social
Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i enfortir la
seva capacitat per enfrontar‐se eficaçment als problemes.
Tipologia de la prestació
Prestació de servei: servei bàsic
Situació de la població destinatària
Famílies o unitats de convivència amb infants i adolescents en situació de risc
Edat de la població destinatària
De 0 a 18 anys
Forma de prestació
Mitjançant la intervenció d’equips professionals
Perfils professionals
Psicòlegs/ogues, pedagogs/ogues, treballadors/es socials i/o educadors/es socials
amb formació en
teràpia familiar i amb experiència en l’atenció a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies.
Ràtios de professionals
Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del
servei
Estàndards de qualitat
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a
aquesta prestació.
Criteris d’accés – normativa reguladora
Famílies o nuclis de convivència amb infants i adolescents en situació de risc
valorada com a tal pels serveis bàsics d’atenció social i/o els serves especialitzats
en infància, d’acord amb allò establert en els articles 102 i següents de la Llei
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
8. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de
risc
Descripció
Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat de
què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves
responsabilitats personals i socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la
resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats
d’acolliment residencial.
Objecte
Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de risc i
adolescents refractaris a l’acolliment residencial procurant la cobertura de les seves
necessitats bàsiques i evitant el deteriorament de les situacions de risc.
Funcions
Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc
Donar suport i guia a l’adolescent en la recerca de recursos
Acompanyar a l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i recursos
del territori per afavorir la seva integració social i laboral.
Procurar cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent.
Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i

socials, amb adolescents en situació de desprotecció pròxims a la majoria d’edat.
Millorar les seves habilitats socials, reforçar les seves xarxes de suport social i
familiar i aconseguir la seva vinculació a altres serveis o projectes.
Proporcionar un referent adult proper que intervé i acompanya a l’adolescent als
recursos i serveis del territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn
(amb la seva família, amb els serveis que atenen l’adolescent....).
Tipologia de la prestació
Prestació de servei: servei bàsic
Situació de la població destinatària
Adolescents en situació de risc.
Edat de la població destinatària
De 16 a 18 anys
Forma de prestació
Mitjançant l’intervenció de l’equip de professionals.
Perfils professionals
Educadors/ores socials i integradors/ores socials
Ràtios de professionals
Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del
servei
Estàndards de qualitat
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a
aquesta prestació.
Criteris d’accés – normativa reguladora
Adolescents en situació de risc valorada com a tal pels serveis bàsics d’atenció
social i/o els serves especialitzats en infància, d’acord amb allò establert en els
articles 102 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència i adolescents en situació de
desemparament refractaris a l’acolliment en centre o en família.
9. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant
Descripció
Servei destinat a donar de manera integrada el conjunt de prestacions dels serveis
d’intervenció socioeducativa en aquelles zones del territori de baixa densitat
demogràfica i gran amplitud territorial.
Objecte
Prestar els serveis d’intervenció socioeducativa per a famílies amb infants de 0 a 3
anys en situació de risc, servei d’atenció diürna, servei d’intervenció familiar i servei
d’acompanyament socioeducatiu per adolescents de manera adequada i adaptada a
la realitat itinerant d’aquest servei.
Funcions
Les previstes pels serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en
situació de risc, pels serveis d’atenció diürna, pels serveis d’intervenció amb
famílies amb infants i adolescents en situació de risc i ples serveis
d’acompanyament socioeducatiu per adolescents en situació de risc
Tipologia de la prestació
Prestació de servei: servei bàsic
Situació de la població destinatària
Infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
Edat de la població destinatària
De 0 a 18 anys
Forma de prestació
Mitjançant establiments diürns i la intervenció d’equips especialitzats
Perfils professionals
Professionals amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials amb
formació i experiència en l’atenció a infants i adolescents en situació de risc i
l’atenció a les seves famílies.
Ràtios de professionals

Es disposarà de professionals suficients en nombre i perfil per a la prestació del
servei
Estàndards de qualitat
Els que estableixi el Pla de qualitat previst en la Llei de serveis socials per a
aquesta prestació.
Criteris d’accés – normativa reguladora
Infants i adolescents en situació de risc valorada com a tal pels serveis bàsics
d’atenció social i/o els serves especialitzats en infància, d’acord amb allò establert
en els articles 102 i següents de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, i les seves famílies.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que fa 25 anys que celebrem convenis de serveis
socials. En aquest temps el Consell Comarcal s’ha anat adaptant a les noves
problemàtiques socials en col·laboració amb la Cristina i el personal de la casa. No
es pot tallar l’electre sense l’informe de benestar social.
La Interventora Anna Moragues es retira de la sessió.
El regidor Alberto Ortega diu que el Consell Comarcal ha preparat un vídeo. Us
passaré l’enllaç.
La regidora Maria Jesús Valldosera diu que a aquest vídeo el Centre de Dia del
Morell hi surt molt. Està posat en una televisió a la porta del Centre i el Morell hi
surt molt.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat els ACORDS
següents:
PRIMER.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Morell i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
SEGON.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
formalització del conveni i perquè adopti les resolucions que calguin per executar
l’acord.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell Comarcal del Tarragonès pel
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.

8. Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de
vaquetes de la festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2017
Vist que l’Annex de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous inclou el municipi del Morell en la llista actualitzada dels
municipis on se celebren festes tradicionals amb bous.
Vist que l’article 6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous estableix que per a obtenir l’autorització d’un
espectacle tradicional amb bous, l’empresa o entitat organitzadora ha de presentar,
com a mínim deu dies abans de la celebració del primer espectacle, la sol·licitud
d’autorització al registre de la delegació territorial del Govern corresponent,

acompanyada de l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’aproven la celebració de
la festa i el programa d’espectacles taurins.
Vista la proposta de programa de tempta de vaquetes de la festa major de Sant
Abdon i Sant Senén de l’any 2017, amb el següent contingut:
MODALITAT
DE FESTA
Bous
a
la
plaça
Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

Bous
plaça

a

la

la

la

la

DATA
29/7/2017

29/7/2017

30/7/2017

30/7/2017

31/7/2017

HORA
D’INICI
12:00

20:00

7:00

20:00

19:30

HORA
D’ACABAMENT
14:00

22:00

9:00

22:00

21:30

LLOC
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,
Instal·lacions
esportives –
Camí de Reus,

Av.
15
Av.
15
Av.
15
Av.
15
Av.
15

DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que la postura de l’equip de govern és que si un
col·lectiu del municipi vol fer una consulta no hi posarem cap inconvenient, però
l’Ajuntament no iniciarà aquest procés.
El regidor Albert Roig diu que en el marc democràtic del segle XXI és més
participatiu que ho faci l’Ajuntament i més quan són vaquetes pagades íntegrament
per l’Ajuntament.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, dos vots a favor dels regidors del grup municipal del PSC
i quatre vots en contra dels regidors del grup municipal d’UPM – AM, ACORDA:
Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la
festa major de Sant Abdon i Sant Senén de l’any 2017.
Segon.- Aprovar el programa d’espectacles taurins.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als serveis territorials del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

9. Moció d’adhesió al Manifest del pacte nacional pel referèndum
Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats,
sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials.
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a

Catalunya un referèndum sobre quina ha de ser la relació enter Catalunya i
Espanya i de buscar també suports fora del país.
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum
es va aprovar un manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i de
l’Estat espanyol a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la
celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del
qual sigui políticament vinculant i efectiu.
Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el referèndum dels pobles hauria d’estar autoritzat
amb tota normalitat. El que votem avui tingueu en compte les conseqüències que
hauran d’assumir els electes. El setembre posarem les urnes i que tothom decideixi.
El regidor Lluís Navarro diu que el dret dels pobles a decidir el seu futur tothom
l’hauria de poder exercir. Que ens vetin aquest dret des del govern central de
Madrid no agrada ni als que votaríem a favor ni als que votaríem en contra però no
poden votar. El dret a decidir ens toca. Seria com si el Morell ens volguessin ajuntar
amb la Pobla de Mafumet i amb Vilallonga i no ens ho preguntessin.
El regidor Albert Roig diu que aquestes mocions s’haurien de presentar
conjuntament per tots els grups polítics per mostrar una imatge d’unitat.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que amb el Lluís vam acordar que seria l’Alcalde qui les
presenta.
El Secretari demana l’ús de la paraula a l’Alcalde i, no obtenint-lo, no pot intervenir
en el Ple.
El regidor Eloi Calbet diu que la formació de l’ordre del dia està reservat a l’Alcalde i
no als grups polítics municipals.
El regidor Lluís Navarro diu a l’Alcalde que si aquesta moció s’aprova per
unanimitat, agrairíem una capacitat d’entesa millor de la que nosaltres dos hem
tingut.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que nosaltres volem que l’ANC no es paralitzi i que
sigui plural.
La regidora Victoria Eugenia Grau diu que nosaltres a la reunió de l’AMI vam
demanar més informació perquè hi ha gent que ho té mal entès perquè es pensa
que poder votar en un referèndum és anar automàticament a la independència.
Crec que hauríem de treballar una mica entre tots i explicar-ho bé.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, quatre vots a favor dels regidors del grup municipal
d’UPM – AM i dues abstencions dels regidors del grup municipal del PSC, ACORDA:
Primer.- Adherir l’Ajuntament del Morell al Manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum que s’adjunta.

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Tercer.- Comunicar el present acord als representants polítics, entitats, sindicats,
governs locals, agents econòmics i les diverses organitzacions socials del Pacte
Nacional pel Referèndum.

MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo
mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions
diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents Les
persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions
i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut
per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament
vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat

espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

10. Moció en condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat
espanyol
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anunciar el passat dilluns dia 13 de
març la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau
per la consulta del 9N. Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3
milions de persones, i que va ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A
Catalunya existeix una molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la
capacitat de Catalunya per organitzar un referèndum. A diferència d’altres països,
l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat reiteradament per la
majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències,
la darrera de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el
TSJC.
Per altra banda, i tenint en compte que les instàncies europees han de vetllar pel
respecte de l’estat de dret per part de tots els Estats membres de la UE, en aquest
moment, la UE i el Consell d’Europa podrien demostrar que el respecte a l’estat de
dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i
que activen els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat
no són respectats.
DELIBERACIÓ
L’Alcalde Pere Guinovart diu que per posar unes urnes de costellada passi tot això
és la vergüenza nacional. Jo puc justificar que el director de l’Institut El Morell el 9
de novembre va obrir per la seva pròpia voluntat i ningú el va pressionar.
VOTACIÓ
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Morell, amb cinc vots a favor dels regidors
del grup municipal de CiU, quatre vots a favor dels regidors del grup municipal
d’UPM – AM i dues abstencions dels regidors del grup municipal del PSC, ACORDA:
1. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
2. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en
nom del poble català, en el moment que sigui procedimentalment possible,
presenti un recurs davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans del Consell
d’Europa per possible vulneració dels principis democràtics i de l’estat de
dret.
3. Instar des del món local a la Comissió europea per tal que iniciï el
procediment previst a la “rule of law”, per tal que s’activi l’article 7 del
Tractat de la UE, que regula el procediment en cas de violació dels valors de
la UE per un estat membre.

11. Precs i preguntes
11.1 El regidor Albert Roig pregunta per què hi ha dues webs actives de
l’Ajuntament del Morell.
El regidor Eloi Calbet respon que estem en tràmit d’acabar la nova web d’una
vegada per totes; quan es desactivi la web antiga el domini no es perd i accediràs
sempre al mateix portal web.
El regidor Lluís Navarro pregunta pel motiu de l’actual situació.
El regidor Eloi Calbet diu que l’antiga web estava feta amb una plantilla web antiga.
Però sí que és cert que està duplicada.
11.2 El regidor Albert Roig pregunta com s’ha resolt la licitació del nou contracte de
recollida d’escombraries.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que hi ha un informe del Secretari que diu que és
correcte.
El Secretari diu que no ha emès cap informe.
L’Alcalde Pere Guinovart diu però ho vas anunciar.
El Secretari diu això sí.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que en un proper Ple extraordinari es dotarà una
partida per un nou sistema de recollida. És una inversió que afectarà més anys de
legislatura i per això vull que s’aprovi el plec a l’Ajuntament. La partida que es
proposa és fer una inversió de 800.000 euros amortitzables a 10 anys; la meva
opinió personal, que no és la dels meus companys de grup, és que això és una
exageració. Aquesta inversió només comportarà que enlloc de dos camions de
recollida en passarà un. Ens ho hem de parlar perquè afecta diferents legislatures.
Quedarà molt bonic canviar contenidors, però es pot solucionar canviant les xapes.
He parlat amb Fomento i em diuen que amb un peó més es podria fer la recollida
del Morell sense necessitat de canviar contenidors. Només hem de posar una xapa
de seguretat nosaltres. El 90% dels Ajuntaments ja han aprovat adherir-se al
contracte del Consell Comarcal, però jo vull saber quant costarà.
El regidor Lluís Navarro diu que estic d’acord. No sé si es podria tornar al sistema
antic del porta a porta, de manera que el ciutadà s’acostuma a seleccionar la brossa
perquè només es recull la fracció que toca cada dia. A la Conca de Barberà ho fan i
es podria demanar informació. Els contenidors que hi ha ara els reciclaran per algun
lloc, per tant encara són útils. Si hem de fer algun canvi, fóra bo que la gent el
notés.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que això comportaria fer un plec. Si no entrem al
contracte del Consell, també l’haurem de fer. Els nostres números s’han de
modificar i estem a l’espera.
11.3 El regidor Lluís Navarro diu que li han arribat inquietuds i comentaris relatius
a la sensació de què empleats qualificats de l’Ajuntament han plegat, com la
directora de la Llar d’infants o la directora de l’Escola de música. El Centre Obert
està tancat. Hi ha rumors al carrer, que segur que no són reals. Ha passat res
especial?

La regidora Victoria E. Grau diu que la directora de la Llar d’infants està en
excedència perquè ha entrat en la bossa d’Ensenyament i ara treballa en una escola
a Tarragona i la directora de l’Escola de música està en excedència per motius
laborals.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que la Montse Canela volia deixar de ser directora i fer
de professora, però no pot deixar de fer de directora perquè és la plaça que té.
La regidora Maria Jesús Valldosera diu que el Centre Obert està tancat perquè el
2016 va canviar la normativa reguladora de Centres Oberts i els únics membres
només poden ser educadors socials o integradors socials. Vam deixar que acabés el
Casal d’estiu, es van redactat les noves bases de selecció, només es van presentar
2 persones que són les que han quedat, n’han de ser 4 i de moment començarem el
24 d’abril amb un educador i un integrador. Es farà una contractació per urgència
per un màxim de sis mesos per poder començar el Casal d’estiu.
La regidora M. Carme Verderas pregunta com s’ha cobert el lloc de directora de la
Llar d’infants.
La regidora Victoria E. Grau diu que amb un contracte per urgència de sis mesos.
11.4 El regidor Albert Roig diu que enguany no hi ha consignada al pressupost la
subvenció del Consell Comarcal per l’Escola de música. Què ha passat?
El regidor Eloi Calbet diu que per un error administratiu es va passar el termini de
sol·licitud.
La regidora Victoria E. Grau explica que no es va presentar perquè va haver un
enredo d’adreces de mail entre dues empleades de l’Ajuntament del Morell.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que hi va haver una badada.
11.5 El regidor Lluís Navarro diu que li ha arribat el comentari de què els vestidors
del camp de futbol estan bruts i pregunta per què no es netegen.
El regidor Alberto Ortega diu que l’Ajuntament va deixar de prestar el servei de
neteja al futbol i abans de què el Club tingués ningú contractat, durant dues
setmanes van fer la neteja els membres de la junta del Club i va ser una mica
decadent.
El regidor Lluís Navarro pregunta però és que la neteja de les grades la feia
l’Ajuntament?
L’Alcalde Pere Guinovart diu que la neteja del pavelló esportiu també la paga
l’Ajuntament.
El regidor Lluís Navarro puntualitza que el pavelló no està cedit. El conveni anterior
ja ho deia que la neteja no corresponia a cap treballador de l’Ajuntament.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el conveni anterior no deia res. En l’actual sí que
ho diu. Els del futbol es queixen que el bàsquet ho fa l’Ajuntament.
El regidor Alberto Ortega diu que el Sr. Secretari em va dir que el conveni no diu
que l’Ajuntament hagi de netejar les instal·lacions i per això vam deixar de fer-ho.

11.6 El regidor Lluís Navarro diu que hem vist que al bar del Centre Cultural no es
posaran màquines escurabutxaques. Ens n’alegrem molt. Durant dues legislatures
ho vam proposar i no ens en vam sortir. Sobre aquestes màquines, l’únic que
sabem és que es cobrava una taxa d’ocupació de domini públic. No sabem si són
certs els rumors que corren pel poble relatius al contracte de les màquines
escurabutxaques.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que el contracte anava a nom de Pere Guinovart
perquè jo sóc l’Alcalde. Llavors es va dir que les màquines eren meves, però no ho
han sigut mai.
El regidor Lluís Navarro diu que no puc entendre com en una instal·lació llogada es
cobrava una taxa d’ocupació de domini públic a una altra empresa, quan no es
cobrava pel billar o pel futbolín.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que la recaptació al començament era al 50% - 50% i
abans es treia una quantitat per la junta del Centre. Quan vaig marxar jo del
Centre ja havia canviat al 30% - 30%. Amb lar recaptació de les màquines es
pagava la taxa i la resta s’ho repartien entre el cafeter i l’empresa.
11.7 El regidor Lluís Navarro diu que l’Anna ens marxa per Setmana Santa. Com
que s’ha retirat del Ple no li puc dir com voldria, però sí que voldria que constés en
acta l’agraïment per aquests dos anys per la seva dedicació i paciència. Desitjar-li
molta sort en les seves feines futures i l’Alcalde estarà d’acord amb mi que al Morell
serà ben acollida.
L’Alcalde Pere Guinovart diu que vam fer bé en acceptar la proposta del Secretari
de separar la Intervenció de la Secretaria i hem tingut una gran professional durant
aquests dos anys.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:26 hores i d’ella s’estén la present acta
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

