
 
 

 
 

   

OD-13 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple extraordinari, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025  per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de 
serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 de novembre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 

Drets Socials, vam formalitzar el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social.  

 
2. El 7 de desembre de 2022, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques 

Socials i d’Igualtat, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de febrer de 2022 mitjançant correu electrònic, el Departament de Drets Socials (en 

endavant DSO) adjunta els documents i instruccions per fer una pre sol·licitud per estudiar les 
necessitats de la nostra ABSS i poder tancar els imports del contracte programa (en endavant 
CP) el més aviat possible.  

Entre la documentació el DSO envia document amb les dades pre carregades dels imports per 
l’ABSS.  

2. El 24 de febrer s’envia als ajuntaments de l’ABSS via EACAT els formularis i instruccions per 
recollir les necessitats i planificació pel període 2022-2025.  

3. El 28 de març, mitjançant correu electrònic, el Consell Comarcal tramet al DSO tota la 
documentació i informació demanada com a pre sol·licitud. 

4. El 4 d’abril de 2022 i registre d’entrada E2022004927 el DSO comunica que ha obert el termini 
per presentar les sol·licituds d’adhesió al CP de Serveis Socials 2022-2025.  

5. El 5 d’abril i, d’acord a les indicacions rebudes del DSO el 4 d’abril, es tramet als ajuntaments via 
EACAT els requeriments amb la documentació i informació necessària sobre la ja presentada en 
el procés de pre sol·licitud.  

6. El Decret de Presidència 2022PRES000213 de 22 d’abril es decreta presentar al DSO la 
sol·licitud del Contracte programa. El Consell Comarcal formalitza via EACAT el tràmit de 
sol·licitud segons el detall següent: 

a. Registre de sortida S2022006380: la sol·licitud del Contracte Programa 2022-2025. 

b. Registre de sortida S2022006418: projectes de les fitxes 1, 2, 9, 39, 49 i 52, 
informació complementària de la fitxa 35, document complementari amb 
observacions sobre la sol·licitud formalitzada , el certificat de secretaria, escrit de 
Presidència sobre el formulari de declaració responsable 



 
 

 
 

   

c. Registre de sortida S2022006432: annexos de les fitxes corresponents a Joventut 

7. Del 9 al 24 de maig el Consell Comarcal tramet al DSO resposta als diferents requeriments 
rebuts. 

8. El 13 de juliol de 2022, amb registre d’entrada E2022011432, el DSO fa arribar al Consell 
Comarcal el conveni del CP 2022-2025 per a la seva signatura. 

9. El 13 de juliol mitjançant correu electrònic el DSO fa arribar al Consell Comarcal un power point 
amb la presentació del Conveni CP 22-25- Ens Locals. Al cos del correu electrònic el DSO 
informa, entre d’altres qüestions, que “si hi ha cap esmena a introduir al conveni el termini per 
fer-les arribar és el 15 de setembre i que qualsevol consulta sobre el conveni s’ha de traslladar 
mitjançant el formulari genèric del CP creat pel DSO amb aquesta finalitat”. 

10. El 15 de setembre i registre de sortida S2022014030 el Consell Comarcal tramet, via EACAT, el 
decret de Presidència 2022PRES000439 de 14 de setembre amb la proposta amb les esmenes 
sol·licitades, tant de les fitxes corresponents a serveis socials com de les de joventut. 

11. El 14 d’octubre i registre d’entrada E2022016598, el DSO tramet una nova proposta del CP.  

12.  Una vegada estudiada la nova proposta i una vegada consensuat amb la gerència, es fa arribar 
al DSO una nova sol·licitud d’esmenes. 

El 18 d’octubre es trasllada, via correu electrònic les errades detectades corresponents a la Fitxa 
46 Envelliment Quilòmetre Zero i a la Fitxa 1.10 Coordinadors  

13. El 19 d’octubre els Serveis Territorials del DSO ens comuniquen, via correu electrònic,  que 
trameten via EACAT la nova proposta de CP amb l’esmena dels imports de la fitxa 46. Informen 
al mateix temps que l’errada de la fitxa 1.10 sobre el finançament atorgat pel 2025 s’esmenarà el 
2023 mitjançant la corresponent modificació del conveni i de la pluriannualitat associada. 

14. El 19 d’octubre i registre d’entrada E2022016902, el DSO tramet novament el CP per al període 
2022-2025, un cop esmenat l’Annex econòmic de la fitxa 46. 

15. El 28 d’octubre de 2022 i registre d’entrada E2022017551 el DSO fa arribar una nova versió del 
Contracte Programa per signar a partir d’una nova esmena demanada per Serveis Personals en 
relació als imports de les fitxes corresponents a Joventut. 

16. El 17 de novembre de 2022 el Decret de Presidència PRES000550 decreta l’aprovació del 
contingut i signatura del Contracte programa 2022-2022 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, amb els imports 
previstos que consten per a cada un dels exercicis. 

17. El 21 de  novembre de 2022 es formalitza la signatura entre el Departament de Drets Socials i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental del  Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. 

18. En relació amb els Serveis i programes inclosos al CP 2022-2025. S’estableix la implementació i 
fiançament pels serveis i programes següents: 

-  Fitxa 1 Atenció primària - Serveis socials bàsics (SSB): 
o Fitxa 1.1 Equips bàsics d’Atenció Social (EBAS)  
o Fitxa 1.6 Ajuts d’urgència social  
o Fitxa 1.8 Supervisió 
o Fitxa 1.9 Servei de suport tècnic als EBAS (STE) 



 
 

 
 

   

o Fitxa 1.10 Coordinació EBAS 
- Fitxa 2 SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en 

situació de risc i les seves famílies. 
- Fitxa 9 Servei de Transport adaptat 
- Fitxa 19 Servei especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA) 
- Fitxa 39 Atenció primària- Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) 
- Fitxa 41 Servei Comarcal de Joventut 
- Fitxa 42 Oficines joves per a l’emancipació juvenil 
- Fitxa 43 Desplegament de polítiques locals de joventut 
- Fitxa 44 Jovent en situació de vulnerabilitat 
- Fitxa 46 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ) 
- Fitxa 47 Funció directiva 
- Fitxa 49 Prevenció de conductes de risc 
- Fitxa 50 Atenció primària- Servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED) 

o Fitxa 50.1 SAD social 
o Fitxa 50.2 SAD dependència 
o Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura 

- Fitxa 51 Referent de la Dependència i promoció de l’autonomia personal 

19.  En relació a les fitxes de desenvolupament corresponents a polítiques socials:  

a) La Fitxa 1- Atenció primària, la Fitxa 2- Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial 

per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, la Fitxa 46- Envelliment 

quilòmetre Zero, la Fitxa 49- Prevenció de conductes de risc i la Fitxa 50 Atenció primària – 

Servei d’atenció a l’entorn domiciliari:  

El finançament recollit a l’annex 2 Imports del Conveni esmentat al punt 18 d’aquest informe és 
de distribució amb els ajuntaments de l’ABSS Resta del Vallès Oriental segons les 
indicacions del DSO: 

 Fitxa 1 distribució proporcional al número d’habitants segons dades de padró oficial 

2020. 

 Fitxa 2 distribució a partir de les sol·licituds presentades pels ajuntaments i l’aplicació 

dels criteris establerts pel DSO 

 Fitxa 46 distribució a partir  

 

b) Algunes de les fitxes corresponen a municipis concrets de l’ABSS i no a la seva totalitat: 

 Fitxa 2- SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents en situació de risc i les seves famílies 

 Fitxa 46- Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ) 

 Fitxa 49- Prevenció de conductes de risc 

 Fitxa 50.3- Tecnologies de suport i cura 

 

c) Algunes de les Fitxes son de nou desplegament durant el període del Conveni, 2022-2025. 

La seva implementació requereix de l’acord previ d’execució amb els ajuntaments ja que 

comporta el compromís en el cofinançament per part dels ens locals. Aquestes fitxes són les 

següents: 

 Fitxa 1.8- Supervisió 

 Fitxa 1.9- Servei de suport tècnic als EBAS (STE) 

 Fitxa 39- Atenció primària- Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) 
 



 
 

 
 

   

d) El DSO incorpora canvis conceptuals importants en les fitxes següents: 

 Fitxa 2 SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents en situació  

 Fitxa 50 Atenció primària- Servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED) 

 Fitxa 50.1 SAD social 
 Fitxa 50.2 SAD dependència 
 Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura. 

 

e) En relació a la fitxa 2. La distribució del finançament entre els ajuntaments s’ha fet segons 

els criteris marcats pel Departament, limitat per l’import màxim sol·licitat pels ajuntaments. El 

romanent generat pels ajuntaments que van sol·licitar un import inferior al resultant de 

l’aplicació d’aquests criteris, es distribueix proporcionalment a la part no finançada (import 

sol·licitat menys l’import distribuït inicialment) entre els municipis que van sol·licitar imports 

superiors. 

 

f) En relació a la fitxa 50.3. La distribució del finançament entre els ajuntaments s’ha fet segons 

l’import sol·licitat pels ajuntaments, limitat al 66% sobre aquest import. Es genera una 

diferència entre la distribució i el finançament provinent del Contracte Programa, la 

distribució de la qual dependrà de les instruccions que es rebin. 

 

g) En relació amb el SAD Social i el SAD Dependència el preu hora (mòdul) establert és de 

19€/hora al 2022 i al 2023, 19,45€/hora al 2024 i 21€/hora al 2025. 

 
Per tant, PROPOSO 

1. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025  per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del 
Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social d’acord 
a les condicions recollides a la proposta de conveni i segons la distribució de finançament 
següent: 

 



 
 

 
 

   

 

Fitxa 1.1 Equips bàsics d’Atenció Social (EBAS): 

                                                             
24.459,82 €  

Ràtio de finançament Previsió de finançament 

Municipis 
Treballadors/es 

socials 
Educadors/es 

socials 
Administratius/es 

 Gestors/es PIA 
(treballadors/es 

socials)  

 Import 
Treballadors/es 

socials 

 Import 
Educadors/es 

socials 

 Import 
Administratius/es 

 Import Gestors/es PIA 
(treballadors/es socials)  

Aiguafreda 0,5 0,5          0,30             0,05          12.339,98 €     12.339,98 €       5.852,53 €       1.182,90 €  

Bigues i Riells del Fai 1,99 1,25             -               0,18          49.113,11 €     30.849,94 €                -   €       4.406,68 €  

Caldes de Montbui 3,56 2,37          1,00             0,34          87.860,64 €     58.491,49 €     19.213,21 €       8.387,67 €  

Campins 0,11 0,07          0,03             0,01           2.714,79 €       1.727,60 €         483,15 €         254,76 €  

Canovelles 4 2,24          1,00             0,32          98.719,82 €     55.283,10 €     19.213,21 €       7.924,77 €  

Cànoves i Samalús 0,63 0,5          0,17             0,06          15.548,37 €     12.339,98 €       3.337,87 €       1.486,16 €  

Cardedeu 3,68 2,46          1,00             0,35          90.822,23 €     60.712,69 €     19.213,21 €       8.675,86 €  

Figaró-Montmany 0,39 0,15          0,13             0,02           9.625,18 €       3.701,99 €       2.570,14 €         537,77 €  

Fogars de Montclús 0,1 0,06          0,02             0,01           2.468,00 €       1.480,80 €         474,93 €         223,68 €  

Gualba 0,31 0,21          0,08             0,03           7.650,79 €       5.182,79 €       1.465,98 €         728,95 €  

La Garriga 3,33 2,22          1,00             0,32          82.184,25 €     54.789,50 €     19.213,21 €       7.848,96 €  

La Llagosta 3 2          0,71             0,26          74.039,86 €     49.359,91 €     13.618,82 €       6.398,12 €  

La Roca del Vallès 2,15 2          0,57             0,21          53.061,90 €     49.359,91 €     10.896,49 €       5.064,06 €  

L'Ametlla del Vallès 1,75 1,15          0,65             0,16          43.189,92 €     28.381,95 €     12.413,64 €       4.071,40 €  

Lliçà d'Amunt 3,09 2,06          0,79             0,30          76.261,06 €     50.840,71 €     15.173,27 €       7.284,35 €  

Lliçà de Vall 1,3 1          0,34             0,12          32.083,94 €     24.679,95 €       6.548,78 €       3.059,44 €  

Llinars del Vallès 2 1,34          0,50             0,19          49.359,91 €     33.071,14 €       9.606,60 €       4.717,47 €  

Martorelles 0,96 0,75          0,25             0,09          23.692,76 €     18.509,97 €       4.857,59 €       2.269,74 €  

Montmeló 2 1,18             -               0,17          49.359,91 €     29.122,35 €                -   €       4.158,52 €  

Montornès del Vallès 3,33 2,22          1,00             0,32          82.184,25 €     54.789,50 €     19.213,21 €       7.837,66 €  

Montseny 0,07 0,05          0,02             0,01           1.727,60 €       1.234,00 €         328,93 €         165,29 €  
                                                             

24.459,82 €  
Ràtio de finançament Previsió de finançament 



 
 

 
 

   

Municipis 
Treballadors/es 

socials 
Educadors/es 

socials 
Administratius/es 

 Gestors/es PIA 
(treballadors/es 

socials)  

 Import 
Treballadors/es 

socials 

 Import 
Educadors/es 

socials 

 Import 
Administratius/es 

 Import Gestors/es PIA 
(treballadors/es socials)  

Parets del Vallès 3,81 2,67          0,93             0,36          94.030,63 €     65.895,48 €     17.929,73 €       8.980,53 €  

Sant Antoni de 
Vilamajor 1,24 0,85          0,08             0,12          30.603,14 €     20.977,96 €       1.506,63 €       2.923,35 €  

Sant Celoni 4 2,45          1,00             0,35          98.719,82 €     60.465,89 €     19.213,21 €       8.540,24 €  

Sant Esteve de 
Palautordera 0,57 0,38          0,14             0,05          14.067,57 €       9.378,38 €       2.709,02 €       1.348,66 €  

Sant Feliu de Codines 1,27 1             -               0,12          31.343,54 €     24.679,95 €                -   €       2.996,34 €  

Sant Fost de 
Campsentelles 1,77 1,18          0,46             0,17          43.683,52 €     29.122,35 €       8.892,78 €       4.168,88 €  

Sant Pere de Vilamajor 0,91 0,61          0,43             0,09          22.458,76 €     15.054,77 €       8.219,10 €       2.139,77 €  

Santa Eulàlia de 
Ronçana 1,49 1          0,38             0,14          36.773,13 €     24.679,95 €       7.246,83 €       3.496,90 €  

Santa Maria de 
Martorelles 0,35 0,12             -               0,02           8.637,98 €       2.961,59 €                -   €         419,10 €  

Santa Maria de 
Palautordera 1,93 1,28          0,49             0,18          47.632,31 €     31.590,34 €       9.414,95 €       4.534,77 €  

Tagamanent 0,11 0,04          0,04             0,01           2.714,79 €         987,20 €         768,53 €         149,75 €  

Vallgorguina 0,6 0,4          0,15             0,06          14.807,97 €       9.871,98 €       2.849,76 €       1.407,05 €  

Vallromanes 0,51 0,34          0,14             0,05          12.586,78 €       8.391,18 €       2.595,83 €       1.204,56 €  

Vilalba Sasserra 0,15 0,1             -               0,01           3.701,99 €       2.468,00 €                -   €         354,59 €  

Vilanova del Vallès 1,1 0,73             -               0,10          27.147,95 €     18.016,37 €                -   €       2.591,36 €  



 
 

 
 

   

Fitxa 1.6 Ajuts d’urgència social: 

   

Municipi 
Previsió 

finançament 
2022 

Previsió 
finançament 

2023 

Previsió 
finançament 

2024 

Previsió 
finançament 

2025 

Aiguafreda 3.973,86 € 3.973,86 € 3.973,86 € 3.973,86 € 

Ametlla del Vallès, l' 13.677,56 € 13.677,56 € 13.677,56 € 13.677,56 € 

Bigues i Riells del Fai 14.803,91 € 14.803,91 € 14.803,91 € 14.803,91 € 

Caldes de Montbui 28.177,73 € 28.177,73 € 28.177,73 € 28.177,73 € 

Campins 855,84 € 855,84 € 855,84 € 855,84 € 

Canovelles 26.622,67 € 26.622,67 € 26.622,67 € 26.622,67 € 

Cànoves i Samalús 4.992,64 € 4.992,64 € 4.992,64 € 4.992,64 € 

Cardedeu 29.145,88 € 29.145,88 € 29.145,88 € 29.145,88 € 

Figaró-Montmany 1.806,59 € 1.806,59 € 1.806,59 € 1.806,59 € 

Fogars de Montclús 751,43 € 751,43 € 751,43 € 751,43 € 

Garriga, la 26.367,97 € 26.367,97 € 26.367,97 € 26.367,97 € 

Gualba 2.448,86 € 2.448,86 € 2.448,86 € 2.448,86 € 

Llagosta, la 21.493,98 € 21.493,98 € 21.493,98 € 21.493,98 € 

Lliçà d'Amunt 24.471,21 € 24.471,21 € 24.471,21 € 24.471,21 € 

Lliçà de Vall 10.277,94 € 10.277,94 € 10.277,94 € 10.277,94 € 

Llinars del Vallès 15.847,99 € 15.847,99 € 15.847,99 € 15.847,99 € 

Martorelles 7.625,01 € 7.625,01 € 7.625,01 € 7.625,01 € 

Montmeló 13.970,22 € 13.970,22 € 13.970,22 € 13.970,22 € 

Montornès del Vallès 26.330,01 € 26.330,01 € 26.330,01 € 26.330,01 € 

Montseny 555,27 € 555,27 € 555,27 € 555,27 € 

Parets del Vallès 30.169,40 € 30.169,40 € 30.169,40 € 30.169,40 € 

Roca del Vallès, la 17.012,31 € 17.012,31 € 17.012,31 € 17.012,31 € 

Sant Antoni de Vilamajor 9.820,76 € 9.820,76 € 9.820,76 € 9.820,76 € 

Sant Celoni 28.690,28 € 28.690,28 € 28.690,28 € 28.690,28 € 

Sant Esteve de Palautordera 4.530,71 € 4.530,71 € 4.530,71 € 4.530,71 € 

Sant Feliu de Codines 10.065,96 € 10.065,96 € 10.065,96 € 10.065,96 € 

Sant Fost de Campsentelles 14.005,02 € 14.005,02 € 14.005,02 € 14.005,02 € 

Sant Pere de Vilamajor 7.188,39 € 7.188,39 € 7.188,39 € 7.188,39 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 11.747,57 € 11.747,57 € 11.747,57 € 11.747,57 € 

Santa Maria de Martorelles 1.407,94 € 1.407,94 € 1.407,94 € 1.407,94 € 

Santa Maria de Palautordera 15.234,20 € 15.234,20 € 15.234,20 € 15.234,20 € 

Tagamanent 503,05 € 503,05 € 503,05 € 503,05 € 

Vallgorguina 4.726,87 € 4.726,87 € 4.726,87 € 4.726,87 € 

Vallromanes 4.046,63 € 4.046,63 € 4.046,63 € 4.046,63 € 

Vilalba Sasserra 1.191,21 € 1.191,21 € 1.191,21 € 1.191,21 € 

Vilanova del Vallès 8.705,48 € 8.705,48 € 8.705,48 € 8.705,48 € 

Total 443.242,35 € 443.242,35 € 443.242,35 € 443.242,35 € 
 

Fitxa 1.8 Supervisió: 



 
 

 
 

   

Municipi Previsió finançament 2025 
Aiguafreda 91,86 € 

L'Ametlla del Vallès 316,19 € 

Bigues i Riells del Fai 342,22 € 

Caldes de Montbui 651,39 € 

Campins 19,78 € 

Canovelles 615,44 € 

Cànoves i Samalús 115,42 € 

Cardedeu 673,77 € 

Figaró-Montmany 41,76 € 

Fogars de Montclús 17,37 € 

La Garriga 609,55 € 

Gualba 56,61 € 

La Llagosta 496,88 € 

Lliçà d'Amunt 565,70 € 

Lliçà de Vall 237,60 € 

Llinars del Vallès 366,36 € 

Martorelles 176,27 € 

Montmeló 322,95 € 

Montornès del Vallès 608,67 € 

Montseny 12,84 € 

Parets del Vallès 697,43 € 

La Roca del Vallès 393,28 € 

Sant Antoni de Vilamajor 227,03 € 

Sant Celoni 663,24 € 

Sant Esteve de Palautordera 104,74 € 

Sant Feliu de Codines 232,70 € 

Sant Fost de Campsentelles 323,76 € 

Sant Pere de Vilamajor 166,18 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 271,57 € 

Santa Maria de Martorelles 32,55 € 

Santa Maria de Palautordera 352,17 € 

Tagamanent 11,63 € 

Vallgorguina 109,27 € 

Vallromanes 93,55 € 

Vilalba Sasserra 27,54 € 

Vilanova del Vallès 201,25 € 

Total 10.246,50 € 
  

 

  



 
 

 
 

   

Fitxa 1.9 Servei de suport tècnic als EBAS (STE): 

Municipi 
Previsió finançament 
2024 (6 psicòlegs i/o 
juristes de l’ABSS) 

Previsió finançament 2025 
(6 psicòlegs i/o juristes de 

l’ABSS) 
Aiguafreda 1.489,22 € 1.489,22 € 

L'Ametlla del Vallès 5.125,71 € 5.125,71 € 

Bigues i Riells del Fai 5.547,81 € 5.547,81 € 

Caldes de Montbui 10.559,70 € 10.559,70 € 

Campins 320,73 € 320,73 € 

Canovelles 9.976,93 € 9.976,93 € 

Cànoves i Samalús 1.871,01 € 1.871,01 € 

Cardedeu 10.922,52 € 10.922,52 € 

Figaró-Montmany 677,03 € 677,03 € 

Fogars de Montclús 281,60 € 281,60 € 

La Garriga 9.881,49 € 9.881,49 € 

Gualba 917,72 € 917,72 € 

La Llagosta 8.054,94 € 8.054,94 € 

Lliçà d'Amunt 9.170,67 € 9.170,67 € 

Lliçà de Vall 3.851,69 € 3.851,69 € 

Llinars del Vallès 5.939,09 € 5.939,09 € 

Martorelles 2.857,50 € 2.857,50 € 

Montmeló 5.235,39 € 5.235,39 € 

Montornès del Vallès 9.867,26 € 9.867,26 € 

Montseny 208,09 € 208,09 € 

Parets del Vallès 11.306,08 € 11.306,08 € 

La Roca del Vallès 6.375,42 € 6.375,42 € 

Sant Antoni de Vilamajor 3.680,36 € 3.680,36 € 

Sant Celoni 10.751,78 € 10.751,78 € 

Sant Esteve de Palautordera 1.697,90 € 1.697,90 € 

Sant Feliu de Codines 3.772,25 € 3.772,25 € 

Sant Fost de Campsentelles 5.248,43 € 5.248,43 € 

Sant Pere de Vilamajor 2.693,87 € 2.693,87 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 4.402,44 € 4.402,44 € 

Santa Maria de Martorelles 527,63 € 527,63 € 

Santa Maria de Palautordera 5.709,07 € 5.709,07 € 

Tagamanent 188,52 € 188,52 € 

Vallgorguina 1.771,41 € 1.771,41 € 

Vallromanes 1.516,49 € 1.516,49 € 

Vilalba Sasserra 446,41 € 446,41 € 

Vilanova del Vallès 3.262,41 € 3.262,41 € 

Total 166.106,55 € 166.106,55 € 



 
 

 
 

   

Fitxa 1.10 Coordinació EBAS: 

Municipi 

 % 
Finançament 

2023 (1 
Coordinador/a 

de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 

2023 

 % finançament 
2024 (2 

Coordinadors/es 
de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 

2024 

 % finançament 
2025 (5,5 

Coordinadors/es 
de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 

2025 

Aiguafreda 0,90% 248,20 € 1,79% 496,41 € 4,93% 1.365,12 € 

L'Ametlla del Vallès 3,09% 854,28 € 6,17% 1.708,57 € 16,97% 4.698,57 € 

Bigues i Riells del Fai 3,34% 924,64 € 6,68% 1.849,27 € 18,37% 5.085,50 € 

Caldes de Montbui 6,36% 1.759,95 € 12,71% 3.519,90 € 34,96% 9.679,72 € 

Campins 0,19% 53,45 € 0,39% 106,91 € 1,06% 294,00 € 

Canovelles 6,01% 1.662,82 € 12,01% 3.325,64 € 33,03% 9.145,52 € 

Cànoves i Samalús 1,13% 311,83 € 2,25% 623,67 € 6,20% 1.715,09 € 

Cardedeu 6,58% 1.820,42 € 13,15% 3.640,84 € 36,17% 10.012,31 € 

Figaró-Montmany 0,41% 112,84 € 0,82% 225,68 € 2,24% 620,61 € 

Fogars de Montclús 0,17% 46,93 € 0,34% 93,87 € 0,93% 258,13 € 

La Garriga 5,95% 1.646,91 € 11,90% 3.293,83 € 32,72% 9.058,03 € 

Gualba 0,55% 152,95 € 1,10% 305,91 € 3,04% 841,24 € 

La Llagosta 4,85% 1.342,49 € 9,70% 2.684,98 € 26,67% 7.383,70 € 

Lliçà d'Amunt 5,52% 1.528,44 € 11,04% 3.056,89 € 30,37% 8.406,45 € 

Lliçà de Vall 2,32% 641,95 € 4,64% 1.283,90 € 12,75% 3.530,72 € 

Llinars del Vallès 3,58% 989,85 € 7,15% 1.979,70 € 19,67% 5.444,16 € 

Martorelles 1,72% 476,25 € 3,44% 952,50 € 9,46% 2.619,37 € 

Montmeló 3,15% 872,56 € 6,30% 1.745,13 € 17,34% 4.799,10 € 

Montornès del Vallès 5,94% 1.644,54 € 11,88% 3.289,09 € 32,67% 9.044,99 € 

Montseny 0,13% 34,68 € 0,25% 69,36 € 0,69% 190,75 € 

Parets del Vallès 6,81% 1.884,35 € 13,61% 3.768,69 € 37,44% 10.363,91 € 

La Roca del Vallès 3,84% 1.062,57 € 7,68% 2.125,14 € 21,11% 5.844,14 € 

Sant Antoni de Vilamajor 2,22% 613,39 € 4,43% 1.226,79 € 12,19% 3.373,66 € 

Sant Celoni 6,47% 1.791,96 € 12,95% 3.583,93 € 35,60% 9.855,80 € 

Sant Esteve de Palautordera 1,02% 282,98 € 2,04% 565,97 € 5,62% 1.556,41 € 

Sant Feliu de Codines 2,27% 628,71 € 4,54% 1.257,42 € 12,49% 3.457,90 € 

Sant Fost de Campsentelles 3,16% 874,74 € 6,32% 1.749,48 € 17,38% 4.811,06 € 

Sant Pere de Vilamajor 1,62% 448,98 € 3,24% 897,96 € 8,92% 2.469,38 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 2,65% 733,74 € 5,30% 1.467,48 € 14,58% 4.035,57 € 



 
 

 
 

   

Santa Maria de Martorelles 0,32% 87,94 € 0,64% 175,88 € 1,75% 483,66 € 

Santa Maria de Palautordera 3,44% 951,51 € 6,87% 1.903,02 € 18,90% 5.233,31 € 

Tagamanent 0,11% 31,42 € 0,23% 62,84 € 0,62% 172,81 € 

Vallgorguina 1,07% 295,24 € 2,13% 590,47 € 5,87% 1.623,79 € 

Vallromanes 0,91% 252,75 € 1,83% 505,50 € 5,02% 1.390,12 € 

Vilalba Sasserra 0,27% 74,40 € 0,54% 148,80 € 1,48% 409,21 € 

Vilanova del Vallès 1,96% 543,73 € 3,93% 1.087,47 € 10,80% 2.990,54 € 

Total   27.684,42 €   55.368,85 €   152.264,34 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

Fitxa 2 SIS Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves famílies: 

Municipi 
(*) Previsió 

finançament 
2022 

(*) Previsió 
finançament 

2023 

(*) Previsió 
finançament 

2024 

(*) Previsió 
finançament 

2025 

Aiguafreda 2.972,03 € 3.015,65 € 7.356,96 € 11.501,05 € 

Bigues i Riells                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Caldes de M 30.971,19 € 34.066,11 € 66.344,06 € 68.640,00 € 

Campins                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Canovelles 45.730,30 € 47.288,62 € 108.625,84 € 161.712,27 € 

Cànoves i Samalús                   -   €  217,30 € 1.790,15 € 4.992,81 € 

Cardedeu 14.960,00 € 36.412,60 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Figaró 1.566,30 € 1.497,55 € 4.350,21 € 8.014,05 € 

Fogars de Monclús                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Gualba                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

La Garriga                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

La Llagosta 22.545,07 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

La Roca del V                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

L'Ametlla del V 11.218,78 € 11.907,84 € 25.066,83 € 32.249,79 € 

Lliçà d'Amunt 12.504,60 € 12.754,69 € 13.009,79 € 13.269,98 € 

Lliçà de Vall 13.183,71 € 12.594,69 € 36.669,86 € 67.676,65 € 

Llinars del V                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Martorelles                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Montmeló 16.303,86 € 16.691,38 € 40.459,13 € 62.348,64 € 

Montornès 40.875,41 € 43.837,71 € 89.721,06 € 110.039,32 € 

Montseny                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Parets del Vallès 37.215,45 € 38.175,77 € 89.987,46 € 135.198,10 € 

Sant Celoni 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Sant Fost                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

St Antoni de V 8.080,70 € 8.597,88 € 17.947,66 € 22.784,90 € 

St Esteve de P                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

St Feliu de C 11.942,03 € 12.136,82 € 30.184,29 € 48.838,56 € 

St Pere de V                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Sta Eulàlia de R 3.831,11 € 4.816,59 € 16.281,57 € 33.841,43 € 

Sta M Palautordera                   -   €  5.049,93 € 16.955,32 € 32.213,05 € 

Sta Maria de M                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Tagamanent                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Vallgorguina 4.439,08 € 4.894,28 € 7.200,00 € 7.200,00 € 

Vallromanes 3.000,00 € 3.964,35 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Vilalba Sasserra                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Vilanova del V 8.660,37 € 9.410,26 € 18.226,41 € 18.480,00 € 

ITINERANT                   -   €  57.670,00 € 58.823,40 € 59.999,40 € 

Total 300.000,00 € 400.000,00 € 750.000,00 € 1.000.000,00 € 



 
 

 
 

   

Fitxa 46 Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ): 

MUNICIPI 
Pressupostat 

2022 

Previsió 
finançament 

2022 

Pressupostat 
2023 

Previsió 
finançament 

2023 

Pressupostat 
2024 

Previsió 
finançament 

2024 

Pressupostat 
2025 

Previsió 
finançament 

2025 

Caldes de Montbui 0,00 € 0,00 € 10.021,21 € 9.353,13 € 7.207,69 € 6.727,18 € 7.207,69 € 6.727,18 € 

Canovelles 15.000,00 € 12.000,00 € 9.500,36 € 8.867,00 € 6.833,07 € 6.377,54 € 6.833,07 € 6.377,54 € 

Cardedeu 0,00 € 0,00 € 10.478,43 € 9.779,87 € 7.536,55 € 7.034,11 € 7.536,55 € 7.034,11 € 

La Llagosta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.369,83 € 5.011,84 € 5.369,83 € 5.011,84 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 4.779,50 € 3.823,60 € 0,00 € 0,00 € 3.052,85 € 2.849,33 € 3.052,85 € 2.849,33 € 

Total 19.779,50 € 15.823,60 € 30.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 

  

Fitxa 49- Prevenció de conductes de risc: 

MUNICIPI 
Pressupostat 

2022 

Previsió 
finançament 

2022 

Pressupostat 
2023 

Previsió 
finançament 

2023 

Pressupostat 
2024 

Previsió 
finançament 

2024 

Pressupostat 
2025 

Previsió 
finançament 

2025 

L'Ametlla del Vallès 6.000,00 € 634,83 € 6.000,00 € 603,75 € 6.000,00 € 567,20 € 6.000,00 € 541,99 € 

Canovelles 40.611,00 € 4.296,88 € 40.945,00 € 4.120,12 € 41.121,00 € 3.887,30 € 41.501,00 € 3.748,88 € 

Figaró-Montmany 800,00 € 84,64 € 800,00 € 80,50 € 800,00 € 75,63 € 800,00 € 72,27 € 

Montornès del Vallès 23.139,11 € 2.448,25 € 23.370,50 € 2.351,67 € 23.604,21 € 2.231,38 € 23.840,25 € 2.153,54 € 

Sant Antoni de Vilamajor 4.700,00 € 497,29 € 4.700,00 € 472,94 € 4.700,00 € 444,31 € 4.700,00 € 424,56 € 

Sant Fost de Campsentelles 534,00 € 56,50 € 534,00 € 53,73 € 534,00 € 50,48 € 534,00 € 48,24 € 

Sant Pere de Vilamajor 3.500,00 € 370,32 € 3.500,00 € 352,19 € 3.500,00 € 330,87 € 3.500,00 € 316,16 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 6.400,00 € 677,16 € 10.400,00 € 1.046,51 € 16.000,00 € 1.512,53 € 20.000,00 € 1.806,65 € 

Vilanova del Vallès 3.000,00 € 317,42 € 3.000,00 € 301,88 € 3.000,00 € 283,60 € 3.000,00 € 271,00 € 

Total 88.684,11 € 9.383,29 € 93.249,50 € 9.383,29 € 99.259,21 € 9.383,29 € 103.875,25 € 9.383,29 € 



 

   

Fitxa 50.1 SAD social  

Municipi 
 Previsió 

hores SAD 
2022-2025  

Previsió 
finançament 

2022 

Previsió 
finançament 

2023 

Previsió 
finançament 

2024 

Previsió 
finançament 

2025 

Aiguafreda 521 6.528,32 € 6.528,32 € 6.682,94 € 7.215,51 € 

Ametlla del 
Vallès, l' 

1.792 22.469,80 € 22.469,80 € 23.001,98 € 24.835,01 € 

Bigues i Riells del 
Fai 

1.939 24.320,20 € 24.320,20 € 24.896,20 € 26.880,19 € 

Caldes de 
Montbui 

3.691 46.291,03 € 46.291,03 € 47.387,40 € 51.163,72 € 

Campins 112 1.405,98 € 1.405,98 € 1.439,28 € 1.553,98 € 

Canovelles 3.488 43.736,38 € 43.736,38 € 44.772,24 € 48.340,16 € 

Cànoves i 
Samalús 

654 8.202,04 € 8.202,04 € 8.396,30 € 9.065,40 € 

Cardedeu 3.818 47.881,60 € 47.881,60 € 49.015,64 € 52.921,72 € 

Figaró-Montmany 237 2.967,97 € 2.967,97 € 3.038,26 € 3.280,38 € 

Fogars de 
Montclús 

98 1.234,44 € 1.234,44 € 1.263,67 € 1.364,38 € 

Garriga, la 3.454 43.317,92 € 43.317,92 € 44.343,87 € 47.877,65 € 

Gualba 321 4.023,08 € 4.023,08 € 4.118,37 € 4.446,56 € 

Llagosta, la 2.816 35.310,88 € 35.310,88 € 36.147,19 € 39.027,78 € 

Lliçà d'Amunt 3.206 40.201,86 € 40.201,86 € 41.154,01 € 44.433,59 € 

Lliçà de Vall 1.346 16.884,86 € 16.884,86 € 17.284,76 € 18.662,19 € 

Llinars del Vallès 2.076 26.035,42 € 26.035,42 € 26.652,05 € 28.775,96 € 

Martorelles 999 12.526,58 € 12.526,58 € 12.823,26 € 13.845,15 € 

Montmeló 1.830 22.950,58 € 22.950,58 € 23.494,15 € 25.366,41 € 

Montornès del 
Vallès 

3.449 43.255,60 € 43.255,60 € 44.280,07 € 47.808,77 € 

Montseny 73 912,16 € 912,16 € 933,76 € 1.008,18 € 

Parets del Vallès 3.952 49.563,09 € 49.563,09 € 50.736,95 € 54.780,20 € 

Roca del Vallès, 
la 

2.229 27.948,27 € 27.948,27 € 28.610,20 € 30.890,16 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

1.287 16.133,85 € 16.133,85 € 16.515,98 € 17.832,13 € 

Sant Celoni 3.759 47.133,09 € 47.133,09 € 48.249,40 € 52.094,42 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 

594 7.443,12 € 7.443,12 € 7.619,40 € 8.226,59 € 

Sant Feliu de 
Codines 

1.319 16.536,62 € 16.536,62 € 16.928,28 € 18.277,30 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

1.835 23.007,76 € 23.007,76 € 23.552,68 € 25.429,61 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

942 11.809,29 € 11.809,29 € 12.088,99 € 13.052,36 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

1.539 19.299,18 € 19.299,18 € 19.756,27 € 21.330,66 € 

Santa Maria de 
Martorelles 

184 2.313,00 € 2.313,00 € 2.367,78 € 2.556,47 € 

Santa Maria de 
Palautordera 

1.996 25.027,08 € 25.027,08 € 25.619,83 € 27.661,48 € 

Tagamanent 66 826,39 € 826,39 € 845,96 € 913,37 € 

Vallgorguina 619 7.765,39 € 7.765,39 € 7.949,31 € 8.582,80 € 

Vallromanes 530 6.647,96 € 6.647,96 € 6.805,41 € 7.347,73 € 

Vilalba Sasserra 156 1.956,99 € 1.956,99 € 2.003,34 € 2.162,99 € 

Vilanova del 
Vallès 

1.140 14.301,62 € 14.301,62 € 14.640,34 € 15.807,04 € 

Total 58.067,74 728.169,40 € 728.169,40 € 745.415,52 € 804.818,00 € 

Fitxa 50.3 Tecnologies de suport i cura: 



 

   

Municipi 
 Previsió 

finançament 
2022  

 Previsió 
finançament 

2023  

 Previsió 
finançament 

2024  

 Previsió 
finançament 

2025  

Aiguafreda 5.016,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 

Ametlla del Vallès, l' 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 

Bigues i Riells del Fai 11.880,00 € 13.200,00 € 14.520,00 € 14.520,00 € 

Caldes de Montbui  -   €   -   €   -   €   -   €  

Campins  -   €   -   €   -   €   -   €  

Canovelles 25.410,00 € 26.393,40 € 27.192,00 € 27.720,00 € 

Cànoves i Samalús 3.894,00 € 3.894,00 € 3.894,00 € 3.894,00 € 

Cardedeu  -   €   -   €   -   €   -   €  

Figaró-Montmany 1.980,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 

Fogars de Montclús  -   €   -   €   -   €   -   €  

Garriga, la  -   €   -   €   -   €   -   €  

Gualba  -   €   -   €   -   €   -   €  

Llagosta, la 12.708,41 € 12.708,41 € 12.708,41 € 12.708,41 € 

Lliçà d'Amunt 1.980,00 € 3.300,00 € 1.980,00 € 3.300,00 € 

Lliçà de Vall  -   €   -   €   -   €   -   €  

Llinars del Vallès  -   €   -   €   -   €   -   €  

Martorelles  -   €   -   €   -   €   -   €  

Montmeló  -   €   -   €   -   €   -   €  

Montornès del Vallès 7.551,56 € 7.551,56 € 7.551,56 € 7.551,56 € 

Montseny  -   €   -   €   -   €   -   €  

Parets del Vallès  -   €   -   €   -   €   -   €  

Roca del Vallès, la 20.906,82 € 22.370,00 € 22.370,00 € 22.370,00 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 

Sant Celoni  -   €   -   €   -   €   -   €  

Sant Esteve de Palautordera  -   €   -   €   -   €   -   €  

Sant Feliu de Codines 840,00 € 1.008,00 € 1.176,00 € 1.344,00 € 

Sant Fost de Campsentelles 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 

Sant Pere de Vilamajor 5.940,00 € 6.270,00 € 6.600,00 € 6.930,00 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 10.560,00 € 11.220,00 € 12.210,00 € 13.200,00 € 

Santa Maria de Martorelles  -   €   -   €   -   €   -   €  

Santa Maria de Palautordera  -   €   -   €   -   €   -   €  

Tagamanent 429,00 € 429,00 € 429,00 € 429,00 € 

Vallgorguina  -   €   -   €   -   €   -   €  

Vallromanes 2.706,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 

Vilalba Sasserra  -   €   -   €   -   €   -   €  

Vilanova del Vallès 2.640,00 € 2.772,00 € 2.904,00 € 3.036,00 € 

Total 142.491,79 € 149.132,37 € 151.550,97 € 155.018,97 € 

“ 
3. El 16 de desembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement 

i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 



 

   

FONAMENTS DE DRET 

 
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, pel que fa a les competències.  

 
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, pel que fa a les competències 
de la comarca.  
 

3. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, pel 
que fa als principis del sistema pública de serveis socials.  

 
4. L’article 13 de la LSS pel que fa als deures amb relació als serveis socials de les 

persones que hi accedeixen o, si escau, llurs familiars o representants legals.  
  

5. L’article 15.1 de la LSS pel que fa a l’estructura del sistema públic de serveis socials.  
 
6. L’article 16 de la LSS pel que fa als serveis socials bàsics.  

 
7. L’article 17 de la LSS pel que fa a les funcions dels serveis socials bàsics.  
 
8. Els articles 20 a 23 de la LSS pel que fa a les prestacions del sistema públic de serveis 

socials.  
 

9. Els articles 24 a 26 de la LSS pel que fa a la Cartera de serveis socials.  

 
10. L’article 31 i 32 de la LSS pel que fa a les competències. 

 
11. L’article 33 de la LSS pel que fa als principis de l'organització territorial.  

 
12. L’article 34 de la LSS pel que fa a les Àrees bàsiques de serveis socials.  

 
13. L’article 41 de la LSS pel que fa a la col·laboració entre les administracions públiques.  

 
14. Els article 59 a 67 de la LSS pel que fa al finançament del sistema públic de serveis 

socials.  
 
15. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març.  

 
16. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i llur normativa de 

desenvolupament.  

 
17. El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).  

 
18. Els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. 

 
19. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010/2011, prorrogada successivament per les posteriors lleis de pressupostos.  

 



 

   

20. El Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 aprovat per l’Acord de Govern 177/2020, 
de 29 de desembre.  

 
21. El Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 

en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials el 21 de 
novembre de 2022.  

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

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  

 
23. 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. 

 
24. 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. 

 
25. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència del Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al 
Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de 
serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________. 
 
 

INTERVENEN 



 

   

 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre.  
 
L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Les secretàries / Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 

 
EXPOSEN 

 
1. El 28 de desembre de l’any 2021, el  Departament de Drets Socials i les entitats 

municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) signen l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes de protecció social que té l’objectiu de 
determinar els acords generals per al període 2022- 2025 del CP.  
 

2. El 21 de novembre de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de 
Drets Socials vam formalitzar el Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, el qual s’adjunta com a annex núm. 1.  
 

3. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 
estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura 
de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera 
de Serveis Socials corresponent.  

 
En aquest context és necessari establir un marc de relació entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de/d’ 
________________, en endavant l’AJUNTAMENT, regit per criteris de coresponsabilitat, 
transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb 
necessitats socials.  
 
Una part de les línies d’actuació d’aquest marc de relació està finançada mitjançant els fons 
Next Generation EU (NGEU), que són els fons creats per la UE per ajudar a mitigar 
l'impacte econòmic i social de la pandèmia de COVID-19 i fer que les economies i societats 
europees siguin més sostenibles i resilients.  

  
4. L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar cap al desenvolupament sostenible 

que van aprovar les Nacions Unides el 2015. Inclou 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), que s’han d’assolir el 2030.  
 
En aquest sentit, cadascuna de les fitxes que s’inclouen en el marc de la relació entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament s’hi vincula amb l’Agenda 2030 i els ODS. 
 

5. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per 
establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre ambdós subjectes en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, que subjecten en les 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, pel que fa a les competències.  
 

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, pel que fa a les competències de la 
comarca.  
 

3. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, pel que fa 
als principis del sistema pública de serveis socials.  

 
4. L’article 13 de la LSS pel que fa als deures amb relació als serveis socials de les persones 

que hi accedeixen o, si escau, llurs familiars o representants legals.  
  

5. L’article 15.1 de la LSS pel que fa a l’estructura del sistema públic de serveis socials.  
 

6. L’article 16 de la LSS pel que fa als serveis socials bàsics.  
 

7. L’article 17 de la LSS pel que fa a les funcions dels serveis socials bàsics.  
 

8. Els articles 20 a 23 de la LSS pel que fa a les prestacions del sistema públic de serveis 
socials.  

 
9. Els articles 24 a 26 de la LSS pel que fa a la Cartera de serveis socials.  

 
10. L’article 31 i 32 de la LSS pel que fa a les competències. 
 
11. L’article 33 de la LSS pel que fa als principis de l'organització territorial.  

 
12. L’article 34 de la LSS pel que fa a les Àrees bàsiques de serveis socials.  

 
13. L’article 41 de la LSS pel que fa a la col·laboració entre les administracions públiques.  

 
14. Els article 59 a 67 de la LSS pel que fa al finançament del sistema públic de serveis socials.  
 
15. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març.  
 

16. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i llur normativa de 
desenvolupament.  

 
17. El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 

pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).  
 

18. Els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. 
 

19. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010/2011, prorrogada successivament per les posteriors lleis de pressupostos.  

 
20. El II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 aprovat per l’Acord de Govern 177/2020, de 

29 de desembre.  
 

21. El Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials el 21 de novembre  
de 2022.  



 

   

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

que fa al règim jurídic dels convenis.  
 
23. 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. 

 
24. 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 
 
 

PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i fixar les condicions d’atorgament 
de les aportacions econòmiques per tal de finançar els serveis socials i d’altres programes 
relatius als serveis socials, en els termes previstos en aquest conveni i llurs annexos.  

 
Segon. Condicions, eixos estratègics i principis rectors 
 
Totes les actuacions incloses en aquest conveni es regiran per les condicions generals i 
específiques, eixos estratègics i principis que consten en el Contracte programa 2022-2025 per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el Departament de Drets 
Socials, adjuntat com a annex núm. 1.  

 
Tercer. Fitxes incloses 
 
Els serveis i programes que són objecte d’aquest conveni entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT es concreten en les fitxes adjuntades com a annex núm. 2, les quals 
s’estructuren en la forma següent:  
 

- 1Fitxa 1 -  Atenció primària – Serveis socials bàsics (SSB)  
- 2Fitxa 2 - Serveis d’intervenció socioeducativa.  
- 3Fitxa 39 – Atenció primària – Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies 

(SOAF) 

                                            
1 Aquesta fitxa s’inclou per a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental.   

 
2 Aquesta fitxa s’inclou per a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental excepte Bigues i Riells del Fai, 

Campins, la Garriga, la Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, Sant de Fost de Campsentelles, Sant Esteve de Palautordera, Sant 
Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent i Vilalba Sasserra.  

  
3 Aquesta fitxa s’inclou per a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental.   



 

   

- 4Fitxa 43 – Desplegament de polítiques locals de joventut (Programes i serveis juvenils) 
- 5Fitxa 46 – Envelliment Quilòmetre Zero (EQZ) 
- 6Fitxa 49 – Prevenció de conductes de risc  
- 7Fitxa 50 – Atenció primària – servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.1 

SAD Social.  
- 8Fitxa 50 – Atenció primària – servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.2 

SAD Dependència.  
- 9Fitxa 50 – Atenció primària – servei d’atenció a l’entorn domiciliari (SAED) Fitxa 50.3 

Tecnologies de suport i cura. 
 
 

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Complir amb les accions i obligacions establertes a les fitxes que s’annexin en aquest 

conveni, i quan s’escaigui, prestar els serveis i executar els programes que s’hi preveuen en 
els termes que recull la legislació.  
 

b) Complir les condicions del serveis establertes en l’annex 2 per cadascuna de les fitxes i 
comunicar per escrit i de forma motivada al CONSELL COMARCAL qualsevol modificació 
substancial del servei que suposi un canvi en els conceptes del pressupost inicial per tal que 
es valori la seva acceptació i modificació del conveni, si s’escau.  
 

c) Cooperar en el desenvolupament i execució del II Pla estratègic de serveis socials 2021-
2024 (PESS).  

 
d) Complir les obligacions de l’acord tercer apartat primer previstes en els apartats a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), j), k) i l) del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social de l’annex 1.  

 
e) En relació amb les fitxes que corresponguin a la modalitat d’ajut, complir els requisits i les 

obligacions següents:  
 
1. Requisits: d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions,  no poden obtenir la condició de beneficiari dels ajuts de les fitxes de 

l’apartat setè l’ens local que:  

i Hagi estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de 

prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i 

exaccions il·legals o delictes urbanístics. 

   

                                            
4 Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, 

Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars 
del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova 
del Vallès.  
5 Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, la Llagosta i Santa Eulàlia de 

Ronçana. 
6 Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, Montornès del Vallès, Sant 

Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Vilanova del Vallès.  
7 Aquesta fitxa s’inclou per a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental.   
8 Aquesta fitxa s’inclou per a tots els ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental.   
9 Aquesta fitxa s’inclou únicament als ajuntaments següents: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Canovelles, Cànoves i 

Samalús, Figaró-Montmany, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 



 

   

ii No estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 

determini per reglament.  

 
iii No estigui al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 

subvencions en els termes que es determinin per reglament.  

  
iv Hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.   

 
2. Obligacions:  

 

i. Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la 

subvenció.  

ii. Acreditar davant el CONSELL COMARCAL complir els requisits i les condicions 

que determinin la concessió o el gaudiment de la subvenció. Si la subvenció 

consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, s’ha d’acreditar 

el cost total corresponent. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la 

despesa realitzada amb relació a l’objecte global o parcial, en aquest darrer cas, 

sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d’ús o tractament 

diferenciat.  

iii. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i/o del 

Departament de Drets Socials,  a les de control de l'activitat econòmica 

financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la 

Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents. 

iv. Comunicar al CONSELL COMARCAL l'obtenció de subvencions per a la mateixa 

finalitat, procedent de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 

privades, nacionals o internacionals.  

v. Proposar al CONSELL COMARCAL qualsevol canvi que, dins la mateixa 

finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha 

d'ésser expressament autoritzat pel CONSELL COMARCAL i pel Departament 

de Drets Socials.  

 
f) En el cas de fitxes amb finançament dels NGEU, l’AJUNTAMENT s’obliga a:   

 

i. Facilitar tota la informació que li pugui ser requerida i a sotmetre’s als controls que li 

correspongui per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de 

la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents.  

ii. Concedir els accessos i els drets necessaris per garantir que la Comissió, l’Oficina 

Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la 

fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves 

competències. Aquest compromís ha de garantir que els tercers implicats en 

l’execució dels fons de la Unió concedeixen drets equivalents.  

iii. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control d’acord 

amb el que preveu l’article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo i del Consell de 18 de juliol de 2018  

iv. Comunicar i facilitar la informació disponible sobre el finançament comunitari dels 

projectes inclosos al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  



 

   

v. Trametre al CONSELL COMARCAL i/o al Departament de Drets Socials, segons 

s’escaigui d’acord amb les instruccions de la Generalitat, l’avenç trimestral 

d’execució dels projectes en el format que s’estableix a l’Annex 3 del contracte 

programa adjuntat com a annex 1 en aquest conveni.  

 
Així mateix, l’AJUNTAMENT ha de complir les obligacions addicionals següents:  
 
Les fitxes 46, 48, 50.3 i 50.5 estan finançades pel Pla de recuperació, transformació i 
resiliència europeu.  

La subvenció directa finançada per aquests fons, no constitueix un ajut d’estat en el sentit 
del que preveuen els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
atès que per la seva naturalesa no tenen consideració d’activitat econòmica sinó que es 
tracta d’actuacions pròpies de l’activitat pública.    

Aquesta subvenció queda sotmesa al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres 
aplicables al Pressupost General de la Unió (Reglament Financer), que estableix 
expressament a l’article 188 la prohibició del doble finançament com principio general 
aplicable a les subvencions, assenyalant en l’article 191 que en cap cas es podran finançar 
dues vegades pel pressupost de les mateixes despeses.  

L’AJUNTAMENT, com a beneficiari de la subvenció directa finançada amb fons NGEU es 
compromet a donar compliment a la totalitat de les disposicions comunitàries, estatals i 
autonòmiques relatives al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). En especial, a 
complir les condicions previstes per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així 
doncs, en particular es compromet a:  

i. Com a persona beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el desenvolupament de les 

actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits al Component 22: 

“Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’igualtat i inclusió”, 

manifesta el compromís de l’entitat que representa amb els estàndards més exigents 

en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i que 

s’adoptaran les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els 

conflictes d’interès, i que es comunicaran, si escau, a les autoritats procedents els 

incompliments observats.   

 

ii. Respectar, en totes les actuacions que es duguin a terme en compliment d’aquest 

conveni de col·laboració, el principi de no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient (principi DNSH). Això inclou el compliment de les condicions específiques 

assignades a la Component 22 en què s'emmarquen aquestes actuacions pel que fa al 

principi DNSH, i especialment les recollides als apartats 3 i 8 del document del 

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el compliment d’allò 

que disposa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per la que 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de 

desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica (2021/C 

58/01) sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», així com el 

que requereix la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (CID) i el seu document 

annex.  

 



 

   

iii. Complir les obligacions previstes a l’article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241. Que 

estableix l’obligació de facilitar, en un format electrònic que permeti fer cerques i una 

base de dades única, entre d'altres, les dades següents:  

 
- El nom del perceptor final dels fons.  

- El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 

contractació pública.  

- Els noms, els cognoms i les dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlament Europeu i del Consell.  

- Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc 

del PRTR, juntament amb l'import total del finançament públic de les mesures 

esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 

Mecanisme i d'altres fons de la Unió.  

iv. Establir els procediments necessaris per assegurar que es disposa de totes les dades i 

documents acreditatius sobre les actuacions per garantir-ne una traçabilitat adequada. 

La traçabilitat ha de permetre verificar, d’una banda, la correcta execució de les 

activitats que són objecte d’aquest contracte programa i, de l’altra, l’adequació entre 

els imports justificats amb els registres comptables detallats i els documents 

acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.   

 
g) Inscriure els serveis corresponents en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials, 

en endavant RESES.  
 

h) Consignar en els seus pressupostos i finançar els serveis socials i els programes que 
formen part d’aquest conveni en l’import no cobert pel Contracte programa 2022-2025 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Drets Socials. 
 

i) Fer i trametre al CONSELL COMARCAL la justificació de la despesa i la justificació de 
l’activitat en els terminis i en la forma que s’estableix en aquest conveni i en cadascuna de 
les fitxes annexades, d’acord amb les instruccions i models que rebi del CONSELL 
COMARCAL.  
 

j) Conservar i posar a disposició la informació o documentació que requereixi el CONSELL 
COMARCAL a efectes de gestió, ordenació i planificació dels serveis i programes.  

 
k) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en els grups de treball que tenen com a objectiu  

la millora del coneixement de la realitat social i dels serveis i programes. 
 

l) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en la comunicació, en la informació i la divulgació 
per a la millora de la visualització i el prestigi dels serveis socials per part de la ciutadania.  
 

m) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 
relació amb la prestació dels serveis i els programes. 
 

n) Participar en la Comissió d’avaluació i seguiment que preveu aquest conveni.  
 

o) Complir els requeriments de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 
p) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 



 

   

 
Cinquè. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Complir amb les accions i obligacions establertes a les fitxes que s’annexin en aquest 

conveni, i quan s’escaigui, prestar els serveis i executar els programes que s’hi preveuen en 
els termes que recull la legislació.  
 

b) Vetllar, promoure i coordinar el desenvolupament i execució del II Pla estratègic de serveis 
socials 2021-2024 (PESS) a l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.  
 

c) Fer la memòria anual de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental un cop 
hagi rebut la justificació de la despesa i la justificació de l’activitat dels ajuntaments que hi 
formen part. 
 

d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió d’avaluació i seguiment. 
 

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

f) Col·laborar amb l’AJUNTAMENT en els tribunals de selecció de personal quan se’l 
requereixi.  

 
g) Complir els requeriments de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. 
 

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

 
Sisè. Finançament  

 
1. Els serveis i els programes inclosos es financen en part amb càrrec al Contracte programa 

2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets 
Socials i CONSELL COMARCAL en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, adjuntat com a annex 1 a aquest conveni. 
 
L’AJUNTAMENT assumeix l’import corresponent a la diferència entre l’aportació amb càrrec al 
Contracte programa esmentat i el cost real dels serveis i programes inclosos.  

 
2. En el cas que el cost total del servei o programa resulti inferior al pressupostat inicialment, les 

aportacions amb el càrrec del Contracte Programa 2022-2025 es redueixen en els termes que 
preveu el Contracte programa esmentat.  
 

3. Les fitxes adjuntades com a annex núm. 2, corresponents als serveis i programes que són 
objecte d’aquest conveni, poden preveure règims de finançament complementaris. 

 
Setè. Justificació i liquidació del conveni  
 

1. L’AJUNTAMENT ha de justificar la despesa i l’activitat que ha dut a terme en cadascun dels 

serveis i programes que s’inclouen en aquest conveni mitjançant la documentació següent:   

 

1.1. Justificació de la despesa:  

 



 

   

a) Informe únic de l’interventor/a de l’ens local de les obligacions reconegudes dins del 

període, d’acord amb el model que faciliti el CONSELL COMARCAL en base a les 

instruccions  de la Generalitat de Catalunya i els requisits establerts en l’apartat segon de 

l’article 5 de l’Ordre ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre 

ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.  

 

b) Relació de tots els i les professionals destinats als serveis i programes del conveni, segons 

el model que faciliti el CONSELL, d’acord amb les instruccions de la Generalitat de 

Catalunya.   

 
1.2. Justificació de l’activitat:  

Dossier dels indicadors o variables, emplenat adequadament, que s’inclouen en el RUDEL o a 

l’eina que pugui substituir-lo, i una memòria justificativa de l’activitat duta a terme, si escau, 

d’acord amb l’annex de fitxes.   

2. Informació addicional per les fitxes finançades amb fons MRR: per les fitxes 46, 48, 50.3 i 50.5 

les entitats locals inclouran en la justificació la informació de l’Annex IV de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, concretament la de l’apartat B.   

 

3. L’AJUNTAMENT ha de trametre al CONSELL COMARCAL, mitjançant l’EACAT, la justificació 

de la despesa en el termini d’un mes un cop finalitzades cadascuna de les anualitats del 

conveni a comptar des de la finalització de cadascuna de les anualitats a 31 de desembre. 

 
4. L’AJUNTAMENT ha de trametre al CONSELL COMARCAL, mitjançant l’EACAT, la justificació 

de l’activitat en el termini de dos mesos un cop finalitzades cadascuna de les anualitats del 

conveni a comptar des de la finalització de cadascuna de les anualitats a 31 de desembre. 

 
5. Pel que fa al SAD Dependència, tant per la part econòmica com la d’activitat, la justificació es 

basarà en la informació disponible al SIDEP dels PIA tramitats.  

 
D’acord amb el contracte programa adjuntant com annex 1, el Departament de Drets Socials 
facilita l’accés a la informació de les persones ateses i les hores de prestació que s’abonen i 
establirà el circuit d’atenció d’incidències.  

 

L’AJUNTAMENT ha de trametre al CONSELL COMARCAL, mitjançant l’EACAT, la justificació 
de la fitxa 50.2 SAD Dependència, per cadascuna de les anualitats, entre l’1 i el 15 de maig de 
l’any següent.  

 

6. A partir de la informació de la justificació que el CONSELL COMARCAL tramet a la Generalitat 

de Catalunya, d’acord amb el contracte programa que s’adjunta com a annex núm. 1, la 

Generalitat elabora un informe de valoració de cada servei a partir del qual s’acorda el 

dictamen d’avaluació. En aquest dictamen es fan constar els imports que cal abonar per part de 

la Generalitat al CONSELL COMARCAL, fruit del compliment d’objectius.  

Les fitxes 1.1, 1.9, 2, 48.1, 48.2, 50.1, 50.2 i 50.3, són finançades mitjançant una aportació, 
d’acord amb el que estableix l’article 62.4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, i que s’hagin 
abonat uns imports que no s’han pogut justificar, es deduirà l’import corresponent en els 
exercicis següents.  

En el cas que la Generalitat de Catalunya requerís al CONSELL COMARCAL l’esmena de la 
justificació, el CONSELL COMARCAL requereix, si és el cas, l’esmena a l’AJUNTAMENT en el 
termini i forma indicat pel CONSELL COMARCAL.  



 

   

L’incompliment de l’obligació de justificar totalment o parcialment alguna de les fitxes pot 
comportar la modificació dels imports en les anualitats següents o la resolució  total del 
conveni.   

D’acord amb l’article 99 del DL 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, poden ser causa de revocació de l’ajut les fitxes 
finançades 1.10, 1.5,  1.6,  1.8,  9,  19, 30.1, 30.2, 35.1, 35.2, 35.4, 35.5, 36, 39, 41, 42, 43, 
44.2, 44, 46, 47, 49, 50.4. 50.5 i 51 en els supòsits següents:  

a) En les quals s’incompleixi l'obligació de justificació.  

b) No es reuneixin les condicions requerides en cadascuna de les fitxes.  

c) Incompleixin de la finalitat per a la qual la subvenció fou concedida, totalment o parcialment, 

en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.   

d) Incompleixin les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la 

subvenció, incloent-hi l'obstrucció de les actuacions de control o la resistència a permetre-

les de manera que s'impedeixi comprovar l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de la 

subvenció.  

e) Que la quantia rebuda superi el pressupost de la fitxa sol·licitada. En el cas de les fitxes 

subvenció, quan l’import executat o justificat sigui inferior al pressupost. 

Es podran realitzar controls posteriors de la documentació justificativa un cop aprovat el 
dictamen a mode d’auditoria.  

7. D’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei  40/2015, d’1 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, tenint en 

compte les regles que s’estableixen en l’article esmentat. 

 

8. El CONSELL COMARCAL aprova la liquidació de cadascuna de les anualitats del conveni en el 

termini de dos mesos comptadors des de l’aprovació del dictamen d’avaluació de la Generalitat 

de Catalunya al que s’ha fet referència en l’apartat sisè d’aquest pacte. 

 
En el cas que els imports reconeguts en el dictamen d’avaluació com a Àrea bàsica de serveis 
socials Resta del Vallès Oriental possibilités una distribució de l’import no justificat per altres 
municipis d’aquesta Àrea bàsica, el CONSELL COMARCAL com a ens gestor i  d’acord amb la 
motivació que consti en l’aprovació de cadascuna de les liquidacions, pot incrementar 
puntualment els imports reconeguts per a l’AJUNTAMENT en les fitxes que s’escaiguin.  

 
9. El CONSELL COMARCAL aprova la liquidació final d’aquest conveni en el termini de dos 

mesos comptadors des de la liquidació del contracte programa, que s’adjunta com a annex 

núm. 1 en aquest conveni, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.  

 
Vuitè. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  
  

L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar cap al desenvolupament sostenible que van 
aprovar les Nacions Unides el 2015. Inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
que s’han d’assolir el 2030. El Govern de Catalunya s’hi ha compromès amb la participació de tots 
els seus departaments. El Departament de Drets Socials, d’acord amb aquesta directriu, visibilitza 
quins serveis inclosos en el contracte programa 2022-2025 incideixen en els ODS.  
 
En aquest sentit, cadascuna de les fitxes que s’inclouen en el marc de la relació entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament s’hi vincula amb l’Agenda 2030 i els ODS. 
 



 

   

Novè. Modificació del conveni 
 

1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del conveni 
requereix el consentiment exprés de les parts.  

 
2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  

 
a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de 

modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  
 

b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de 
modificació del conveni. 

 
c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans 

competents respectius.     
 

d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 
 

3. Causes de modificació del conveni  
 

a) En el cas de modificació del contracte programa adjuntat com a annex núm. 1 a aquest 

conveni, quan s’escaigui.  

 

b) En el cas de modificació dels imports de finançament com a conseqüència de la segregació 

d’un municipi de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, quan s’escaigui.  

 
c) La renúncia de l’AJUNTAMENT a alguna de les fitxes de l’annex núm. 2 d’aquest conveni, 

previ acord amb el CONSELL COMARCAL.  

 
d) Qualsevol altre motiu que acordin les parts. 

 
Desè. Publicitat 
 
L’AJUNTAMENT ha d’incloure el logotip del Departament de Drets Socials i l'expressió "amb el 
suport del Departament de Drets socials" en els elements informatius i de difusió del serveis 
inclosos en el conveni utilitzant el logotip corporatiu establert en el Pla d'identificació visual (PIV) 
editat a la pàgina web: http://www.gencat.cat/piv/.   
 
En qualsevol tipus de rètol, en tot el material imprès, en les comunicacions i la documentació relativa 
als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, cal exhibir, de forma correcta i destacada, l’emblema de la UE amb una 
declaració de finançament adequada que digui: “Finançat per la UE – NextGenerationEU”, 
juntament amb el logotip oficial del Pla de  Recuperació, Transformació  i Resiliència 
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual). Així mateix, cal incorporar el logotip oficial dels 
Next Generation Catalunya, d’acord amb les seves pautes gràfiques.  
s Oriental  

Onzè. Comissió d’avaluació i seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en l’avaluació del conveni i el seu seguiment mitjançant una comissió 

integrada pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 

el gerent o la gerent del CONSELL COMARCAL.  
 



 

   

b) L’alcalde o alcaldessa de l’AJUNTAMENT, o en el seu defecte el regidor o regidora o tècnic 
o tècnica en qui delegui de l’àrea que correspongui, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El conseller o consellera comarcal de l’àrea que li corresponguin els assumptes de serveis 
socials. 
 

d) El cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els assumptes de 
serveis socials.  
 

e) Dos tècnics de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els 
assumptes de serveis socials.  

 
f) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL 

COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de vocals. 
 

g) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 
òrgan o per una persona al servei de l’administració pública corresponent. En aquest darrer 
cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
2. Les funcions de la Comissió d’avaluació i seguiment són les següents:  
 

a) Avaluar el compliment de les condicions i els objectius descrits en cada fitxa. 
 

b) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació territorial de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i el Pla d’actuació local en matèria de  serveis socials. 

 
c) L’anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el 

funcionament, l’organització i l’eficiència dels serveis socials i les dificultats existents. 
 

d) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.  
 

e) Les altres establertes en aquest conveni i llurs annexos.  
 
3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del CONSELL 

COMARCAL. Els acords de la Comissió d’avaluació i seguiment s’adopten per consens.  
 

Dotzè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de 
gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2025, sens perjudici de l’extensió de la seva vigència als 
efectes de presentació de les justificacions i la liquidació final.  
 

Tretzè. Resolució  
 
Les causes de resolució del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) La resolució del contracte programa adjuntat com a annex núm. 1 a aquest conveni.  
d) La manca de finançament.  
e) La pèrdua de la competència per part del CONSELL COMARCAL.  
 

Catorzè. Jurisdicció  
 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 



 

   

 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts el signen.   



 

   

10Annex núm. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Aquest annex inclou el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 

serveis socials i altres programes relatius al benestar social, formalitzat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament de Drets Socials el 21 de novembre de 2022. No s’inclou ara per la mida del document però ha d’incloure’s en 
els convenis que es formalitzin amb els ajuntaments.  

 



 

   

ANNEX 2  
 
Fitxa núm. 1. Atenció primària - Serveis socials bàsics  

  
1. Contextualització  

  

Els serveis socials bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la 
garantia més pròxima als usuaris i als àmbits familiar i social.   
  

Els SSB 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.   
  

Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu a fi de fomentar l’autonomia de les persones 
perquè visquin dignament, segons les diferents situacions de necessitat en què es troben o que 
se’ls puguin presentar. Han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència.   
  

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) estan inclosos dins dels SSB i la normativa vigent els 
defineix com un conjunt d’accions i de professionals organitzat i coordinat, que està integrat per 
equips tècnics, anomenats equips bàsics d’atenció social (EBAS), i tenen l’objectiu de millorar el 
benestar i afavorir la integració de les persones. Atès el seu caràcter polivalent, preventiu i 
comunitari, la seva implantació territorial i la seva proximitat a la ciutadania esdevenen l’element 
cabdal i l’única porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials.  
  

Aquests equips són un recurs en si mateixos, que, mitjançant la intervenció social individual, grupal 
i comunitària, facilita, promou i impulsa en primera instància les capacitats de les persones perquè 
puguin interaccionar amb la xarxa de relacions primàries, familiars i comunitàries amb exercici ple 
de l’autodeterminació.   
  

Segons l’article 45.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de servei socials, les administracions 
responsables del Sistema Català de Serveis Socials, entre altres elements de suport, han de 
garantir als i les professionals una supervisió que permeti donar una resposta adequada a les 
necessitats i les demandes de la població.   
  

D’acord amb el nou II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS) i les accions amb què el 
Departament de Drets Socials (abans denominat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i 
els ens locals han anat avançant els últims anys en el marc del contracte programa (CP), d’una 
banda, cal enfortir els SBAS per donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i més 
complexes, i millorar la qualitat de l’atenció a les persones, i de l’altra, cal una transversalització de 
gènere en les actuacions dels serveis socials, amb una atenció especial a la detecció i atenció dels 
casos de violència masclista. Cal definir, desenvolupar i consolidar els SBAS més enllà dels EBAS. 
En aquest sentit, el SBAS s’han de configurar com un conjunt de serveis i actuacions al voltant dels 
EBAS que han de comprendre:   
 

- Fitxa 1.1. Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), que inclou el perfil de coordinació 

d’equips. (Fitxa 1.1 de l’Annex II del Contracte programa) 

- Fitxa 1.2. La coordinació dels EBAS (Fitxa 1.10 de l’Annex II del contracte programa) 

- Fitxa 1.3. Actuacions de supervisió als EBAS. (Fitxa 1.8 de l’Annex II del contracte 

programa) 

- Fitxa 1.4. Servei de suport tècnic als EBAS (STE) (Fitxa 1.9 de l’Annex II del contracte 

programa) 



 

   

- Fitxa 1.5. Ajuts d’Urgència Social. (Fitxa 1.6 de l’Annex II del contracte programa) 

  

En la línia de la transversalització de gènere i la millora del treball en l’atenció de les violències 
masclistes, s’han d’impulsar mesures i mitjans formatius per a tots els professionals dels SBAS que 
permetin definir-ne les actuacions en perspectiva de gènere, així com detectar i tractar millor les 
situacions de violència masclista. També s’ha d’impulsar una formació de benvinguda en detecció i 
atenció a les violències masclistes per als i les professionals que s’incorporin als SBAS.   
  

El conveni ha de ser una eina decisiva per configurar i desenvolupar els SBAS com a conjunt de 
serveis en el nou marc de l’atenció primària social. En aquesta línia, en aquesta fitxa es defineixen  
totes les actuacions per crear i mantenir els SBAS.   

  
2. Objectius a d’assolir  

  
- Definir, implementar i consolidar els SBAS més enllà dels EBAS.  

- Empoderar els EBAS com a única porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials.  

- Millorar la cobertura de les necessitats socials bàsiques de les persones i de les famílies, 

especialment de les que es troben en una situació de vulnerabilitat.  

- Reforçar els EBAS perquè puguin facilitar, promoure i impulsar en primera instància les 

capacitats de les persones per interaccionar amb la xarxa de relacions primàries, familiars i 

comunitàries amb exercici ple de l’autodeterminació.  

- Millorar la coordinació amb les entitats que presten serveis i amb la resta de serveis de 

protecció social a fi d’afavorir una atenció integral a les necessitats de les persones.  

- Definir els objectius i els criteris de mesura relatius al temps d’espera, tant per accedir a la 

fase de primera acollida com a la fase de tractament.  

- Definir els indicadors per assignar recursos que tinguin en compte les necessitats 

específiques i la diversitat territorial.  

- Simplificar i desburocratitzar la tasca dels equips a fi de facilitar que els professionals 

dediquin gran part de la jornada a l’atenció directa a les persones i famílies.   

- Desenvolupar la figura del professional de referència.  

- Implementar la figura de la coordinadora d’equips en totes les ABSS.  

- Facilitar als EBAS suport tècnic i supervisió, com a eines de millora per desenvolupar les 

seves funcions.  

- Consensuar, difondre i afavorir protocols i eines de cribratge i d’intervenció social.  

- Establir els requisits, criteris i protocols que han de complir les ABSS per atendre les 

urgències socials.   

- Atendre les situacions individuals o familiars d’urgència social per cobrir les necessitats 

bàsiques.   

- Avançar en la definició i implementació del sistema d’informació social (e-Social).   

- Establir i implementar els protocols necessaris per coordinar, tractar i derivar casos en què 

hagin d’intervenir professionals de diferents sistemes de protecció social.  

- Promoure la transversalització de gènere en les actuacions dels SBAS, i millorar la detecció 

i atenció en els casos de violència masclista.   

- Oferir ajuts d’urgència social en l’àmbit de la pobresa energètica a llars que es trobin en 

una situació d’exclusió residencial.  

- Aprofundir en el coneixement del fenomen de la pobresa energètica i del grau de 

compliment de les mesures de protecció que s’estableixen contra aquesta i que es regulen 

a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica.  

  
3. Accions que cal desenvolupar  

  



 

   

3.1  Departament de Drets Socials   

 

Les previstes en l’apartat 4.1 de la fitxa núm. 1 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

  

 
3.2  CONSELL COMARCAL  

 

- Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa. 

  
- Vetllar per la implementació de les accions necessàries a l’ABSS per desenvolupar la 

normativa que reguli la composició, les funcions i la implantació dels SSB com a conjunt 
dels serveis que es defineixen en aquest document. 

 
-  Participar en els grups de treball  que es creïn en el marc dels consells territorials de 

serveis socials bàsics (COTESSBA) impulsats pel Departament de la Generalitat per 
desplegar les diferents línies del Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.  

 
- Participar en els grups de treball que organitzi el Departament de Drets Socials i en els 

COTESSBA sempre que se’n requereixi la col·laboració. 
 

- Contractar el servei de supervisió als EBAS d’acord amb allò establert a la fitxa 1 de l’annex 
1 del contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni, sempre i quan 
l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament llur execució. 

 
- Vetllar perquè els/les professionals del servei de supervisió contractat, si és el cas, avaluïn 

els indicadors que proposa el Departament de Drets Socials. 
 

- Presentar la proposta d’implementació del servei de suport tècnic de l’ABSS a la  
Generalitat de Catalunya, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL 
n’acordin prèviament llur execució. 

 
- Vetllar per la implementació de la matriu d’autosuficiència SSM CAT com a eina de cribratge 

de casos complexos i de suport al diagnòstic social i facilitar-ne la formació dels 
professionals i la utilització gradual. 

 
- Participar a l’INTERCOTESSBA específic sobre el sistema d’informació social, entre altres 

accions, i en la millora i evolució de l’Hèstia. 
 

- Presentar un pla d’organització de l’ABSS a la Generalitat de Catalunya perquè els EBAS 
siguin l’única porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials, en el temps i forma que 
estableixi la Generalitat. 

 
- Presentar un pla d’implantació del o la professional de referència com a ens gestor de 

l’ABSS a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el contracte programa adjuntant com a 
annex 1 en aquest conveni.  

 
- Adaptar i emprar els protocols, circuits i itineraris específics per atendre persones o unitats 

familiars amb problemes específics, i per coordinar, tractar i derivar casos en què hagin 
d’intervenir professionals de diferents sistemes de protecció social que proposi la 
Generalitat de Catalunya. 

 
- Facilitar a la Generalitat de Catalunya les dades necessàries per seguir, avaluar, controlar i 

planificar correctament les accions.  
 



 

   

- Vetllar perquè el 70% dels i les professionals dels SBAS de l’ABSS tinguin formació en 
prevenció, detecció, atenció, recuperació o reparació de la violència masclista, en el marc 
del que s’estableix al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. 

 
- Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per garantir una formació de benvinguda en 

detecció i atenció a les violències masclistes des dels serveis socials a tots els professionals 
que s’incorporin a l’ABSS.  

 

3.3  AJUNTAMENT   

  

- Consignar en els seus pressupostos i finançar els serveis socials i els programes 
d’aquesta fitxa en l’import no cobert pel Contracte programa 2022-2025 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Drets Socials. 

 

- Consignar en els seus pressupostos i finançar el cost dels professionals dels equips 
bàsics d’atenció social, en endavant EBAS, en l’import no cobert pel Contracte 
programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el 
CONSELL COMARCAL i el Departament de Drets Socials. 
 

- Consignar en els seus pressupostos i finançar el cost dels professionals de suport 
tècnic al Servei bàsic d’atenció social, en endavant SBAS, en l’import no cobert pel 
Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre 
el CONSELL COMARCAL i el Departament de Drets Socials, sempre i quan 
l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament llur execució.  

 

- Consignar en els seus pressupostos i finançar el cost de les actuacions de supervisió 
als EBAS en l’import no cobert pel Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el Departament de Drets 
Socials, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin 
prèviament llur execució.  

 

- Consignar en els seus pressupostos i finançar el cost de la coordinació dels EBAS en 
l’import no cobert pel Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el Departament de Drets 
Socials, d’acord amb el desplegament temporal previst en el contracte programa 
esmentat.  

 
- Gestionar i, si escau, complementar ajuts d’urgència social.  

 

- Complir amb la ràtio de professionals que correspon als EBAS, d’acord amb el que 
estableix el contracte programa formalitzat per la Generalitat de Catalunya i el 
CONSELL COMARCAL, adjuntat com a annex 1 en aquest conveni.   

 

- Desenvolupar les accions que resultin del II Pla estratègic de serveis socials, en 
endavant PESS, d’acord amb allò que estableixi el CONSELL COMARCAL com a ens 
gestor de l’Àrea bàsica de Serveis Socials.   

 

- Aprovar un pla de seguretat per als SBAS d’acord amb les recomanacions del 
Departament de Drets Socials, si és el cas.  



 

   

 

- Implementar la matriu d’autosuficiència SSM CAT com a eina de cribratge de casos 
complexos i de suport al diagnòstic, i facilitar-ne la utilització gradual.   

 

- Adaptar i emprar els protocols, circuits i itineraris específics per atendre persones o 
unitats familiars amb problemes específics, i per coordinar, tractar i derivar casos en 
què hagin d’intervenir professionals de diferents sistemes de protecció social que 
proposi el Departament de Drets Socials.   

 

- Facilitar al CONSELL COMARCAL totes les dades necessàries per seguir, avaluar, 
controlar i planificar correctament les accions, tant les que corresponguin a l’atenció 
social a les persones com les que es facin per atorgar ajuts i prestacions de caire 
econòmic.  

 

- Revisar i millorar l’articulació amb el circuit d’atenció de la violència masclista al territori 
en col·laboració amb el CONSELL COMARCAL, com a ens gestor de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials.  

 

- Vetllar perquè el 70% dels i les professionals dels EBAS tinguin formació en prevenció, 
detecció, atenció, recuperació o reparació de la violència masclista, en el marc del que 
s’estableix al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.  

 

- Facilitar la participació a la formació en coordinació d’equips dels serveis socials bàsics 
organitzada pel Departament de Drets Socials, en el marc del contracte programa.  
 

4. Condicions i recursos del servei  

  

 -  Equips bàsics d’atenció social (EBAS):  

  

D’acord amb allò establert a l’apartat 5è la fitxa 1 de l’annex 1 del contracte programa 

adjuntat com annex 1 en aquest conveni.  

 

Pel que fa als equipaments on s’ubiquen els SBAS, aquests han de permetre dur a terme 
les funcions clau que el Sistema Català de Serveis Socials els encomana.   
  

Els espais han de contribuir a millorar l’atenció social a la ciutadania, per això han de ser 
confortables, tant per a la ciutadania com per als professionals, i han de ser accessibles. 
També han de respondre a criteris de sostenibilitat, i han de complir els requisits funcionals, 
tècnics, de seguretat i de privacitat necessaris per prestar un servei de qualitat. És molt 
important que aquests espais respectin la confidencialitat i la dignitat de les persones, 
alhora que garanteixin la seguretat dels professionals i permetin oferir una atenció 
personalitzada, àgil, flexible i integral.   
  

Els centres de SBAS o els espais destinats a prestar aquest servei han d’estar 
dimensionats (en nombre i en capacitat) tenint en compte els aspectes següents: el nombre 
de professionals que configuren l’equip dels SBAS, l’equipament on s’ubiquen, la 
possibilitat de compartir espais amb altres dependències municipals, el model organitzatiu 
de l’ens local i el volum de població.  
  

Els espais han de permetre desenvolupar les funcions dels i les professionals dels SBAS. 
En aquest sentit, cal que els centres de serveis socials disposin d’espais on es puguin 
efectuar principalment les funcions d’atenció següents:   
  

- Recepció, informació i espera de les persones usuàries.  

- Atenció individual.  



 

   

- Treball grupal o comunitari.  

- Treball intern de gestió del servei.  

  

Tot i que els espais identificats són els que es consideren òptims, els ens locals que, per 
les seves dimensions, no disposin d’aquests espais als seus centres poden utilitzar un únic 
espai adequat amb el material tècnic i el mobiliari adient per prestar les funcions d’atenció i 
de gestió.  
  

En tot cas, els espais han d’estar equipats seguint els criteris que s’especifiquen a 
continuació:  
  

- Han de garantir la privacitat i seguretat de les persones usuàries, i han de disposar 

d’un espai habilitat com a recepció i sala d’espera.  

- S’han d’establir mecanismes per restringir el pas al públic en certes zones, a fi de 

garantir la seguretat del professional i la de les dades. En aquest sentit, cal disposar 

d’una bona senyalització dels espais, que ha de ser entenedora per a totes les 

persones.  

- A fi d’optimitzar els recursos del centre, es poden compartir determinats espais d’altres 

serveis municipals, per exemple, del centre d’atenció primària de salut (CAP) o centre 

cívic. També es poden compartir espais entre professionals del mateix centre dels SSB 

en diferents moments sempre que això no afecti l’atenció a les persones.  

- Han de disposar dels instruments i el material necessaris per garantir la seguretat de 

les professionals.   

- Han d’estar adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, i han d’estar habilitats i 

dissenyats de tal manera que compleixin la normativa d’accessibilitat i de prevenció de 

riscos laborals.   

- Han d’estar ubicats en zones ben comunicades, ventilades i d’accés fàcil.   

- Han de disposar del mobiliari mínim per prestar el servei.   

- El material d’arxiu ha de garantir la seguretat de la informació i els mobles de treball 

han de complir les característiques que es fixen a la Llei de prevenció de riscos 

laborals.  

- Han de disposar de bona connexió a la xarxa telemàtica i accés a les impressores, a 

part d’altres mitjans tècnics que es necessitin per prestar el servei tant de manera 

presencial com telemàtica.  

 

-  Perfil de coordinació d’equips:  

  

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 

conveni.  

 

El perfil de coordinació d’equips té un abast que es correspon amb l’Àrea bàsica de serveis 

socials Resta del Vallès Oriental. Aquesta figura vetlla i promou la unificació dels criteris 

d’actuació en el conjunt de l’Àrea bàsica, per tots els EBAS que hi formen part,  amb la 

finalitat de garantir uns estàndards comuns en el desenvolupament del servei bàsic 

d’atenció social.  

 

- Actuacions de supervisió als EBAS:  

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 

conveni, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament 

llur execució. 

 



 

   

La supervisió vetlla i promou la bona praxis professional i la cura dels professionals en el 

conjunt de l’Àrea bàsica, per tots els EBAS que hi formen part, amb la finalitat de garantir 

uns estàndards comuns en el desenvolupament del servei bàsic d’atenció social.  

 

- Servei de suport tècnic als EBAS:  

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 

conveni, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament 

llur execució. 

 

Aquest servei orienta als professionals i als usuaris dels serveis socials en el conjunt de 

l’Àrea bàsica, per tots els EBAS que hi formen part, amb la finalitat de millorar l’atenció als 

usuaris en el desenvolupament del servei bàsic d’atenció social.  

 

 -  Ajuts d’urgència social:  

  

Es tracta d’una prestació econòmica per atendre situacions individuals o familiars d’urgència 

social per cobrir les necessitats bàsiques. Aquesta prestació està regulada a la Llei 13/2006, 

de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.   

  

La població a la qual va adreçada són les persones que viuen o són a Catalunya i que es 

troben en una situació d’urgència social per raons econòmiques.   

  

Per accedir a la prestació, cal que el o la professional de referència de l’EBAS faci una 

valoració de la necessitat. Poden accedir a les prestacions, tant econòmiques com de 

serveis, les persones i unitats familiars o de convivència que es trobin en una situació de 

risc d’exclusió residencial, d’acord amb la Llei 24/2015 i la valoració prèvia del SBAS 

corresponent.  

  

L’AJUNTAMENT ha de:  

 

- Gestionar i, si escau, complementar ajuts d’urgència social del seu municipi. 

- Facilitar al CONSELL COMARCAL totes les dades necessàries per controlar i 

planificar correctament les accions, tant les que corresponen a l’atenció social a les 

persones com les que es facin per atorgar ajuts i prestacions de caire econòmic.  

- Prioritzar l’aportació a càrrec del contracte programa (annex 1 d’aquest conveni)  

per aquest concepte a fi d’atendre necessitats puntuals d’alimentació i higiene 

personal, així com altres necessitats bàsiques d’infants i adolescents que es trobin 

en una situació de risc social.  

 

5. Finançament del servei: 

 

D’acord amb allò establert al contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.  

 

a) EBAS:  

 

i. Treballador/a social i educador/a social: el mòdul de finançament d’aquests 

professionals es fixa en un màxim de 37.393,87€/any per professional, essent el 

66% finançat per la Generalitat, és a dir, 24.679,95 €/any per professional. 

 

ii. Personal administratiu de gestió inclòs en la ràtio: el mòdul de finançament 

d’aquests professionals es fixa en un màxim de 29.110,93 €/any per professional, 



 

   

essent el 66% finançat per la Generalitat, és a dir, 19.213,21 €/any per 

professional. 

 
Aquests mòduls poden variar d’acord amb allò establert al contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

 
D’acord amb això, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-
2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets 
Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social, per a l’AJUNTAMENT, en relació amb els equips 
bàsics d’atenció social, és el següent:  
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                                                              Ràtio de finançament 
Previsió anual de finançament (anys 2022, 2023, 2024 i 

2025) 

Municipi 
Treballadors/e

s socials 

Educado
rs/es 

socials 

Administra
tius/es 

 Gestors/es 
PIA 

(treballadors/e
s socials)  

 Import 
Treballado

rs/es 
socials 

 Import 
Educadors/e

s socials 

 Import 
Administra

tius/es 

 Import 
Gestors/es PIA 
(treballadors/es 

socials)  

         

 

b) Perfil de coordinació d’equips 

 

El mòdul de finançament d’aquests professionals es fixa en un màxim de 41.946,10 €, 
essent el 66% finançat per la Generalitat, és a dir, 27.684,42 €/any per professional.  

 

D’acord amb el desplegament temporal d’aquesta figura, l’import màxim finançat amb 
càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per a 
l’AJUNTAMENT, és el següent:  

 

Municipi 

 % Finançament 
2023 (1 

Coordinador/a de 
l'ABSS)  

Previsió 
finançament 

2023 

 % 
finançament 

2024 (2 
Coordinadors/
es de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 

2024 

 % finançament 
2025 (5,5 

Coordinadors/es 
de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 2025 

       

 

- Actuacions de supervisió als EBAS:  

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 

conveni, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament 

llur execució. 

 

Si és el cas, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social, per a l’AJUNTAMENT, per aquest concepte, és el següent:  
12 

Municipi Previsió finançament 2025 

  

 

                                            
11 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
12 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   



 

   

- Servei de suport tècnic als EBAS:  

 
D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 

conveni, sempre i quan l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL n’acordin prèviament 

llur execució. 

 

El mòdul de finançament d’aquests professionals es fixa en un màxim de 41.946,10 €, 
essent el 66% finançat per la Generalitat, és a dir, 27.684,42 €/any per professional.  

 

Si és el cas, l’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social, per a l’AJUNTAMENT, per aquest concepte, és el següent:  
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Municipi 
Previsió finançament 2024 
(6 psicòlegs i/o juristes de 

l’ABSS) 

Previsió finançament 2025 (6 
psicòlegs i/o juristes de l’ABSS) 

   

 

- Ajuts d’urgència social:  

 

 

D’acord amb allò establert amb el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest 
conveni.  

 

L’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per 
a l’AJUNTAMENT, pels ajuts d’urgència social i els ajuts d’urgència social de pobresa 
energètica per fer front al pagament de factures de subministraments d’energia i aigua, és el 
següent:  

 
14 

Municipi 
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

     

 
 
6. Avaluació  

  

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni.  

A mesura que els treballs que preveu el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 relacionats 
amb la definició d’estàndards, indicadors i sistemes d’informació avancin, aquest CP 2022-2025 ha 
d’anar actualitzant o adequant els indicadors de seguiment i avaluació.  

 
7. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

 

                                            
13 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
14 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   



 

   

- Equips bàsics d’atenció social: ODS 1, 5 i 10.  

1. Fi de la pobresa  

5. Igualtat de gènere  
10. Reducció de les desigualtats  
  

- Actuacions de supervisió als EBAS: ODS 1, 5 i 10.  

1. Fi de la pobresa  

5. Igualtat de gènere  
10. Reducció de les desigualtats  
  

- Servei de suport tècnic als EBAS: ODS 1, 5 i 10.  

1. Fi de la pobresa  

5. Igualtat de gènere  
10. Reducció de les desigualtats  

  

- Ajuts d’urgència social: ODS 1, 5 i 10.  

1. Fi de la pobresa  

5. Igualtat de gènere  
10. Reducció de les desigualtats  
  

- Ajuts d’urgència social per pobresa energètica: ODS 1, 6, 7 i 11.  

1. Fi de la pobresa  

6. Aigua neta i sanejament  

7. Energia neta i assequible 

11. Ciutats i comunitats sostenibles  

  



 

   

Fitxa núm. 2. Serveis d’intervenció socioeducativa 

 
1. Contextualització  

  

Els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) són uns recursos/equips preventius, que donen 
resposta a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb 
caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant 
o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en 
l’entorn comunitari.   

  
Els serveis d’intervenció socioeducativa formen part dels serveis socials bàsics. 
 
El SIS són serveis garantits i gratuïts pels infants i adolescents que estan en una situació de risc 
(article 104 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència) i també poden formar part d’actuacions intensives dels programes integrals de 
prevenció del risc social (article 77 de la mateixa llei).  
 
El finançament d’aquest servei ha de ser totalment públic i compartit entre la Generalitat i 
l’AJUNTAMENT.   

 
El desplegament d’aquests nous serveis d’intervenció socioeducativa s’ha de fonamentar, quan 
sigui possible, en un model inclusiu que inclogui programes i activitats amb participació de la 
comunitat.   

 
La contextualització d’aquests serveis, on s’inclou entre d’altres el detall dels serveis inclosos, els 
professionals que l’han de prestar i la població a qui s’adreça, és aquella que consta en el contracte 
programa adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni.  

 
2. Objectius que s’han d’assolir  

  

- 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 a fi d’abordar, de manera concurrent, les seves 
necessitats socioeducatives.   

- Proveir de recursos i serveis la família, des del medi, com una unitat 

bàsica de convivència i desenvolupament dels seus membres, permet 

l’atenció, remissió i prevenció de les situacions de risc dels fills i filles des 

de la proximitat i la promoció del seu benestar.   

- Millorar les competències parentals a la llar familiar i reforçar les 

capacitats de la família de manera que millorin els hàbits i l’organització 

de la llar, a fi de desenvolupar el seu cicle vital des d’aquest espai 

quotidià propi.  

- Afavorir la millora de la qualitat de les relacions entre els membres de la 

unitat familiar i amb el seu entorn, i reforçar els suports socials.   

- Coresponsabilitzar les famílies en la cobertura adequada de les 

necessitats dels seus fills i filles (i dels infants i adolescents que tinguin a 

càrrec seu), pel que fa a l’alimentació, la salut, la seguretat, l’educació, 

l’afecte i la xarxa social.  

- Prestar el servei a tot el territori, inclosos els territoris amb una gran 

extensió territorial i una forta dispersió demogràfica, i ajustar-lo a les 

seves necessitats.  

- Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil i desplegar 

serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 



 

   

adolescents per atendre’ls des de la proximitat i la quotidianitat, a fi de 

minimitzar les situacions de desemparament i evitar adoptar mesures de 

protecció que requereixin separar l’infant o adolescent de la seva família.  

  

Els serveis d’intervenció socioeducativa, segons la tipologia, tenen objectius i funcions 
diferenciats, que consten al model del servei d’intervenció socioeducativa.  

 
3. Accions que cal desenvolupar  

  

3.1. Departament de Drets Socials   

  
Les previstes en l’apartat 4.1 de la fitxa núm. 2 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

 
3.2. CONSELL COMARCAL  

 

- Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec 

de la Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa.  

- Presentar un pla d’organització de l’ABSS al Departament de Drets Socials a fi 

que els SBAS siguin l’única porta d’entrada al SIS.  

- Participar en línia de treball que es creï, en el marc dels COTESSBA per al 

seguiment de la implantació del model SIS a les ABSS amb la col·laboració de 

les entitats municipalistes. 

- Presentar un pla d’implantació del SIS com a ABSS al Departament de Drets 

Socials, d’acord amb el contracte programa.  

- 15Contractar els professionals del SIS itinerant, d’acord amb el pla d’implantació 

previst en el contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.  

 
3.3. AJUNTAMENT  

  
- Contractar els serveis i/o els professionals que formen part 

del SIS d’acord amb el que es preveu en aquest document 

fins que hi hagi la normativa que reguli aquests serveis en els 

quatre anys que abasta el conveni.  

- Presentar un pla d’implantació del SIS del municipi al 

CONSELL COMARCAL, en els termes que consten en el  

contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest 

conveni, en el termini màxim indicat pel CONSELL 

COMARCAL que  permeti el compliment de les obligacions 

incloses en el contracte programa esmentat.  

- Contractar els professionals o serveis SIS d’acord amb el pla 

d’implantació previst en aquest fitxa.  

- Informar mitjançant les eines tecnològiques i d’informació 

vinculades al tractament de dades del SIS que indiqui el 

Departament de Drets Socials: SINI@, Hèstia, RUDEL, etc.  

 
4. Condicions i recursos del servei  

  

                                            
15 Aquesta acció s’inclou únicament en els convenis dels ajuntaments següents: Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant 

Feliu de Codines, Vallgorguina i Vallromanes. 



 

   

La creació i el desplegament inicial del SIS ha de substituir progressivament el 
model d’atenció actual, basat exclusivament en els centres oberts, i la 
implementació de l’atenció al risc greu finalitza entre els anys 2022 i 2025.   
  

La implementació del SIS ha d’anar acompanyada de la potenciació dels equips 
bàsics d’atenció social (EBAS) i la seva capacitat per atendre, amb la prioritat 
legalment determinada, els infants o adolescents que es trobin en una situació de 
risc.   

  
La proposta d’actualització dels serveis socials bàsics (SSB) de Catalunya 
concep el SIS com una atenció especialment vinculada a la prestació d’un servei 
social bàsic i, per tant, en relació amb la infància, un membre d’aquest servei ha 
d’actuar com a professional de referència.   

 
5. Finançament del servei  

  
D’acord amb allò establert al contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.  
 

L’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per a 
l’AJUNTAMENT, per aquest concepte, és el següent:  
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Municipi 
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

     
17 

 
6. Avaluació  

 
D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni.  

A mesura que els treballs que preveu el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 relacionats 
amb la definició d’estàndards, indicadors i sistemes d’informació avancin, aquest CP 2022-2025 ha 
d’anar actualitzant o adequant els indicadors de seguiment i avaluació.  

 

 
7. Pla d’implantació  

 
D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni i allò 

previst en aquest fitxa.  

 

8. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

  

- Servei d’intervenció socioeducativa: ODS 1, 2 i 10.  

  

                                            
16 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
17 La distribució del finançament entre els ajuntaments s’ha fet segons els criteris marcats pel Departament, limitat per l’import 
màxim sol·licitat pels ajuntaments. El romanent generat pels ajuntaments que van sol·licitar un import inferior al resultant de 
l’aplicació d’aquests criteris, es distribueix proporcionalment a la part no finançada (import sol·licitat menys l’import distribuït 
inicialment) entre els municipis que van sol·licitar imports superiors.   



 

   

1. Fi de la pobresa  

2. Fam zero  

10.  Reducció de les desigualtats  
  

 
Fitxa núm. 39. Servei d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF)  

 

 
1. Marc competencial  

  

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 20102011, 
inclou a l’annex 1, Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, apartat 1.2.11.1, el 
servei d’atenció a les famílies (SAF) com a prestació de la Cartera de serveis socials del 
Departament de Drets Socials.  
  

El Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 preveu el servei d’orientació i acompanyament a les 
famílies (SOAF) com un servei de proximitat, dins de la xarxa i els serveis d’atenció primària. 
Actualment el Departament de Drets Socials, amb el lideratge de la Direcció General de Serveis 
Socials, incorpora el treball preventiu familiar com un objectiu que cal implementar en tot el territori 
de Catalunya per mitjà del SOAF.   

   

2. Objectius que s’han d’assolir  

  

2.1. Generals  

  

- Afavorir entorns i relacions familiars saludables a fi de minimitzar els possibles factors de risc i 

prevenir que es converteixin en situacions de risc social alt, violència o  vulnerabilitat extrema.  

 

- Potenciar les capacitats parentals i acompanyar en la gestió emocional dels processos vitals 

de la família.   

 

- Donar atenció a les persones al llarg de tot el cicle vital, en qualsevol edat, tenint en compte la 

perspectiva de gènere i la seva diversitat.  

   

2.2. Específics  

  

a) Orientar les famílies en la criança i en l’educació dels fills i filles, de manera individual i 

grupal, per mitjà d’activitats, programes i tallers de criança positiva.  

 
b) Donar suport terapèutic, des d’una perspectiva sistèmica, i acompanyament a les famílies 

que en algun moment del seu cicle vital presenten dificultats o problemàtiques emocionals, 

situacions de desgast relacional, conflictes intrafamiliars, separacions, pèrdues difícils, etc.  

 
c) Donar suport i acompanyament a les famílies amb algun membre amb una problemàtica de 

salut o amb alguna necessitat específica.  

 
d) Proveir el Sistema Català de Serveis Socials d’un servei altament preventiu i accessible i de 

proximitat seguint un model sistèmic, que faciliti una atenció proactiva i que vetlli per evitar 

situacions de risc o violència intrafamiliar.   

 

3. Accions que cal desenvolupar  

  

3.1. Departament de Drets Socials   

  



 

   

Les previstes en l’apartat 3.1 de la fitxa núm. 39 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

 
3.2. CONSELL COMARCAL  

 

Per a l’execució de les accions d’aquest servei relacionades a continuació caldrà l’acord 

previ entre l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL:  

 

- Contractar els i les professionals i/o serveis del SOAF d’acord amb allò 

establert a la fitxa 39 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat com annex 

1 en aquest conveni.  

 
- Donar a conèixer el servei, articular el treball en xarxa i connectar-lo amb els 

diferents agents i serveis de la comunitat: centres educatius, centres de salut, 

casals cívics i entitats que treballen en l’àmbit de la família.  

 
- Vetllar perquè el servei funcioni durant l’horari establert i responsabilitzar-se 

que es presti correctament.  

 
- Garantir mecanismes de coordinació amb tots els equips bàsics d’atenció 

social (EBAS) del territori a fi de facilitar un abordatge integral de les famílies 

usuàries del SOAF.   

 

- Declarar les dades i els indicadors establerts i participar en el procés 

d’avaluació del servei d’acord amb les indicacions del Departament de Drets 

Socials.  

 
3.3. AJUNTAMENT  

 

Per a l’execució de les accions d’aquest servei relacionades a continuació caldrà l’acord 

previ entre l’AJUNTAMENT i el CONSELL COMARCAL:  

 

- Donar a conèixer el servei, articular el treball en xarxa i connectar-lo amb els 

diferents agents i serveis de la comunitat: centres educatius, centres de salut, 

casals cívics i entitats que treballen en l’àmbit de la família.  

- Col·laborar perquè el servei funcioni durant l’horari establert i es presti 

correctament.  

- Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en la declaració de les dades i els 

indicadors establerts i participar en el procés d’avaluació del servei.  

- Col·laborar en el finançament del servei i facilitar els mitjans materials 

necessaris per a llur execució.  

- Informar mitjançant les eines tecnològiques i d’informació que indiqui el 

CONSELL COMARCAL. 

 
4. Condicions i recursos del servei  

  

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni.  

 

5. Finançament del servei  

  



 

   

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni. 

Per mitjà de l’esmentat contracte programa, el Departament de Drets Socials finançaria pel 

conjunt de l’ABSS l’import de 45.230,12 € per a cadascun dels anys 2024 i 2025.  

 

6. Avaluació 

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni. 

 
7. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

 
Servei d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF): ODS 1 i 5  

  

1. Fi de la pobresa  
5. Igualtat de gènere  



 

   

  

Fitxa 43. Desplegament de polítiques locals de joventut (Programes i serveis juvenils) 

 

Per aquest conveni, aquesta fitxa abasta únicament els programes i serveis juvenils.  

 

1. Objectius que s’han d’assolir  

  

1.1. Generals  

 

El contracte programa (CP) 2022-2025, adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni, és una eina 
clau per desplegar les polítiques de joventut a l’àmbit local, especialment pel que fa a la 
promoció de polítiques de proximitat a les persones joves. Aquest CP es perfila en el mateix 
moment en què s’està donant forma al nou PNJCat, per mitjà d’un procés de treball amb el 
conjunt d’agents implicats. En el marc d’aquest procés, s’estan definint nous plantejaments per 
a les polítiques de joventut per poder oferir una resposta millor a la realitat actual de les 
persones joves. Aquests plantejaments impregnen, en bona part, les polítiques que es volen 
impulsar en l’àmbit local els propers anys.  

  

En aquest sentit, amb aquesta fitxa es preveu promoure el desplegament de les polítiques 
locals de joventut, amb una atenció especial a la diversitat territorial de Catalunya i a les 
necessitats de les persones joves en l’actualitat.  

  

1.2. Específics  

 

La fitxa es concreta en un conjunt de programes i serveis adaptats als diferents territoris per 
mitjà de dues estratègies o línies de finançament, per a cada una de les quals s’identifiquen els 
objectius específics corresponents.  
  

Aquesta fitxa abasta únicament els programes i serveis juvenils.  

 

Aquesta línia de finançament promou el desplegament de programes o serveis juvenils de 
proximitat, en coherència amb el PLJ i el PCJ de cada territori, sempre que responguin a un o a 
més d’un dels objectius següents:  
 

- Promoure la participació i l’autonomia de les persones joves, així com els 

processos d’experimentació i promoció cultural.  

- Millorar els processos vitals de les persones joves i abordar els diferents aspectes i 

moments de la vida més enllà de les lògiques sectorials i especialitzades.  

- Reduir l’impacte de les desigualtats per edat, sexe, classe social, territori, diversitat 

funcional i origen, i incidir en situacions de vulnerabilitat de les persones joves.  

  
2. Accions que cal desenvolupar  

  
2.1. Departament de Drets Socials   

  

Aquelles accions establertes en l’apartat 3.1 de la fitxa 43 del contracte programa adjuntat com 
a annex 1 d’aquest conveni pel que fa a programes i serveis juvenils.  

 

2.2. CONSELL COMARCAL  

 

Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa.  
 

3.3 AJUNTAMENT  



 

   

 
Mitjançant aquesta línia es pretenen finançar programes o serveis juvenils en coherència amb 
el PLJ o PCJ vigent a cada territori beneficiari. Els programes o serveis juvenils pels quals 
s’acordi el finançament amb cada ens local han de respondre a un dels eixos següents de les 
polítiques de joventut:  

 
a. Dinamització, cocreació i promoció cultural  

b. Projectes de vida i emancipacions  

c. Inclusió social i equitat  

d. Polítiques integrals de joventut  

e. Arrelament dels joves a l’entorn rural  

  

Les accions que cal desenvolupar s’emmarquen en els eixos següents: 
 

a. Dinamització, cocreació i promoció cultural  

 

- Programes o serveis juvenils (espais o casals de joves) per dinamitzar la gent 

jove perquè facin activitats i projectes de manera autònoma, així com per 

educar en la participació, implicar el jovent en els afers col·lectius i visualitzar 

la participació juvenil. En aquest sentit, s’ofereixen espais, recursos i accions 

en el marc d’un projecte socioeducatiu adreçat a les persones joves, a fi 

d’afavorir-ne la igualtat d’oportunitats com a ciutadans de ple dret. En aquestes 

actuacions cal incidir en les condicions perquè hi participin les persones joves: 

voler (motivació), poder (espais) i saber (coneixements, habilitats i actituds). 

Aquestes actuacions poden ser de dinamització juvenil (espai de trobada i 

relació, programació d’activitats formatives i de lleure, etc.) i de suport (eines i 

recursos per a entitats i col·lectius juvenils).  

 

- Processos participatius i espais de diàleg entre l’Administració i les persones 

joves per incrementar-ne la capacitat d’incidència en les polítiques públiques 

que les poden afectar. Les persones joves hi han de poder participar amb 

lògica de procés, més enllà d’activitats puntuals. S’hi inclouen, també, accions 

per impulsar noves eines de comunicació i processos participatius en línia.  

 

- Programes de promoció cultural com a eina de desenvolupament social. En 

conjunt es recullen accions que promoguin la participació cultural de les 

persones joves que tinguin incidència en el seu entorn, que les empoderin com 

a agents culturals crítics, tant des de la vessant del consum com de la creació, 

amb una atenció especial als col·lectius que estan en una situació 

desafavorida i des d’una perspectiva comunitària.  

 

- Competències i usos en l’entorn digital. Accions de formació i capacitació en 

competències digitals i accions que fomenten la creació crítica de continguts 

digitals de les persones joves.   

  

b. Projectes de vida i emancipacions  

 

- Programes de promoció de la igualtat d’oportunitats en el procés educatiu de 

les persones joves. Actuacions que contribueixen a l’èxit educatiu i promouen 

la igualtat d’oportunitats d’accés al procés educatiu, mitjançant el treball en 

xarxa entre tots els agents que formen la comunitat educativa. 

  

- Programes per impulsar la incorporació laboral de qualitat de les persones 

joves. Accions destinades especialment a facilitar una incorporació laboral de 



 

   

qualitat i amb unes condicions dignes, així com eines per a les persones joves 

perquè puguin afrontar la precarietat que hi ha en aquest aspecte.  

 
 

- Programes de suport a projectes d’economia social i solidària (ESS). 

Actuacions de suport a l’ESS que contribueixin a avançar cap a una economia 

socialment sostenible, amb nous models productius i d’organització 

empresarial de caràcter innovador i inclusiu, per mitjà de diferents fórmules, 

com ara el suport econòmic, el suport formatiu i el treball en xarxa amb agents 

del sector.  

 

- Programes per millorar l’accés de les persones joves a l’habitatge. Actuacions 

que, per mitjà de diferents fórmules, tractin d’incidir en el mercat i en les 

polítiques locals d’habitatge per donar prioritat a aquest col·lectiu, posant el 

focus en els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge.  

 

- Programes de promoció de la salut. Actuacions de promoció de la salut de les 

persones joves mitjançant les habilitats per a la vida i la gestió emocional dels 

joves. Aquests programes o projectes han d’anar destinats a les persones 

joves, tot i que també és important treballar des de factors ambientals o 

d’entorn, per exemple, amb famílies, centres educatius, clubs esportius, etc.  

 

- Programes per promoure la mobilitat internacional. Programes de suport i 

acompanyament a la mobilitat internacional de les persones joves, tant de 

l’àmbit laboral com educatiu, de lleure, d’oci alternatiu i de voluntariat social, 

posant el focus en la participació de les persones joves amb una situació 

desafavorida.  

  

c. Inclusió social i equitat  

 

- Accions per promoure la igualtat per raó de gènere o sexe. Programes per 

incorporar la perspectiva de gènere, accions de formació i capacitació en 

matèria de gènere i LGBTI i accions de prevenció de les violències masclistes i 

LGBTI-fòbiques.  

 

- Programes de promoció intercultural. Accions per facilitar la interacció positiva 

entre persones i col·lectius joves amb referents geogràfics, culturals i identitaris 

diversos; mecanismes per garantir una participació culturalment diversa; i 

accions de sensibilització en interculturalitat (antiracisme, reconeixement de la 

diversitat, identificació i lluita contra les discriminacions) amb persones joves.  

 

- Actuacions per promoure la igualtat de persones joves amb diversitat funcional. 

Formació i capacitació entorn de la diversitat funcional (llenguatge de signes o 

d’altres), mecanismes per afavorir la participació segons la diversitat funcional i 

accions de sensibilització respecte a la diversitat funcional amb persones joves 

(reconeixement de la diversitat, identificació i lluita contra les discriminacions).  

 

- Accions per aplicar la perspectiva interseccional i per visualitzar en positiu la 

diversitat juvenil. Es poden concretar en l’avaluació i la revisió de determinats 

programes o serveis juvenils des d’un enfocament interseccional o en accions 

per combatre l’estigmatització de les persones joves als mitjans de 

comunicació, entre d’altres.  

 



 

   

- Accions per generar un vincle socioeducatiu amb les persones joves que estan 

en una situació de més vulnerabilitat mitjançant els equipaments i serveis 

juvenils.  

  

d. Polítiques integrals de joventut  

 

- Serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil. Serveis d’àmbit 

municipal per facilitar que la persona jove adquireixi més capacitació, tingui 

més accés a recursos, més llibertat d’elecció i, en definitiva, més autonom ia i 

una situació d’igualtat d’oportunitats en l’àrea sobre la qual ha rebut l’atenció. 

Es concreten en diferents actuacions (presencials o virtuals), que poden ser 

d’informació, d’orientació, d’assessorament (acadèmic, laboral, d’autoocupació 

i emprenedoria, de mobilitat internacional, d’habitatge, de salut, etc.), de 

formació i acompanyament. També es preveuen accions de dinamització de la 

informació. 

 

- Programes que combinen la intervenció en els diferents eixos de les polítiques 

de joventut exposats, per incidir en la realitat juvenil segons la interrelació entre 

aquests eixos. Aquestes actuacions s’han d’articular a partir de plantejaments 

de xarxa i coordinació transversal. S’hi poden incloure projectes d’equipaments 

o serveis juvenils que despleguen actuacions en diferents eixos, així com 

programes de caràcter generalista que contribueixen, amb claredat, al conjunt 

d’objectius de la línia de finançament.  

 

- Pel seu tarannà transversal, aquí també es recullen programes que promoguin 

el consum responsable, sostenible i de proximitat, baix en carboni, així com el 

residu zero i l’economia circular, entre les persones joves i també en els 

equipaments i serveis juvenils. A més, s’hi inclouen les accions que promoguin 

la reducció i el càlcul de la petjada ecològica en l’organització d’actes, serveis i 

programes en matèria de joventut.  

  

e. Arrelament de les persones joves a l’entorn rural  

 

-  Programes que contribueixen al desenvolupament dels municipis petits i rurals 

des de la perspectiva de les persones joves. Es concreten, d’una banda, en 

actuacions que milloren el vincle dels joves amb el seu entorn i entenen la 

identitat del lloc com a eina de desenvolupament local i, d’altra banda, en 

actuacions que posen en valor el dinamisme i la innovació que aporten les 

persones joves per fer front als reptes i les complexitats que actualment es 

plantegen en relació amb els municipis petits i rurals.  

 

El nom del programa o servei juvenil finançat, així com l’eix de polítiques de joventut a què 

correspon, per a l’AJUNTAMENT és el següent: 
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Ajuntament 

 

Nom del programa o servei juvenil 
Eix on s’emmarca el programa o 

servei juvenil 

   

 

                                            
18 El contingut específic per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el segon punt d’aquest document.  



 

   

 

 

3. Condicions i recursos del servei  

  

1) Programes i serveis juvenils 

   

Poden accedir al finançament per a aquesta línia els ens locals que responguin a les 
característiques i requisits següents:  

 
a. Disposar d’un PLJ vigent de caràcter plurianual. Cal haver presentat aquest PLJ i la 

seva aprovació pel Ple municipal (o per l’òrgan equivalent) a la Direcció General de 

Joventut (DGJ), en el moment en què es concreti el contracte programa adjuntat 

com a annex 1 d’aquest conveni. En cas que aquest pla caduqui durant la vigència 

de l’esmentat contracte programa, s’ha de presentar el nou PLJ i la seva aprovació; 

per fer-ho s’estableix un termini d’un any a comptar del moment en què deixa de 

ser vigent.  

 
b. En cas de no tenir el PLJ vigent en el moment de signatura del contracte programa 

adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni, poden accedir els ens que estiguin en 

procés d’elaboració d’un nou PLJ, sempre que acreditin que es troben en aquesta 

situació. En aquest cas, el nou PLJ, aprovat pel Ple o per l’òrgan equivalent, s’ha 

de presentar a la DGJ abans de finalitzar l’any en curs.  

 
c. Disposar d’un servei de joventut per coordinar i desplegar el PLJ. El PLJ ha 

d’identificar la dotació de personal que forma part del servei de joventut a l’apartat 

de recursos, recollint també els tècnics/tècniques de joventut compartits si disposen 

d’aquest professional al seu servei.  

 
d. Per accedir al finançament de programes d’arrelament de les persones joves a 

l’entorn rural, no cal complir els requisits a, b i c. Els ajuntaments (preferentment de 

municipis que tinguin fins a 2.000 habitants) amb els quals s’acordi aquest 

finançament hauran de presentar un programa conjunt amb el CONSELL 

COMARCAL, que haurà de ser coherent amb la diagnosi i els objectius del PCJ 

corresponent.  

 
e. Per accedir al finançament d’un servei d’informació, orientació i assessorament 

juvenil, aquest ha de constar al registre oficial de la XNEJ, d’acord amb la 

normativa vigent.  

 
f. Presentar, en el termini corresponent, la descripció del programa o servei per al 

qual es proposa finançament, d’acord amb el formulari estandarditzat de la DGJ. 

Cada ens local ha de presentar un únic programa o servei en el marc d’un dels cinc 

eixos de polítiques de joventut que s’han identificat. S’entén que aquest programa o 

servei pot evolucionar durant els anys de vigència del conveni i, per tant, es poden 

produir canvis en les activitats i en la metodologia que es descriguin al principi, 

sempre que siguin coherents amb els objectius del programa o servei i del PLJ o 

PCJ. En el cas que es produeixin canvis significatius, s’han de notificar a la 

coordinació territorial de joventut de referència i s’han d’exposar en el marc de la 

justificació tècnica.  

 
g. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants es poden beneficiar 

d’aquesta línia de finançament en col·laboració amb el CONSELL COMARCAL. 

Aquests ajuntaments hauran d’emetre la justificació corresponent al CONSELL 

COMARCAL, el qual l’haurà de comunicar al Departament de Drets Socials 

mitjançant els formularis de justificació econòmica i tècnica establerts.   



 

   

 
h. Els ajuntaments han de cofinançar, com a mínim, en un 10% el pressupost del 

programa o servei juvenil que s’estableixi (el pressupost ha de ser, com a mínim, 

un 10% superior al finançament rebut per a aquesta línia). Caldrà justificar el 

pressupost total comunicat en la sol·licitud de la fitxa, el qual no es podrà modificar 

durant la vigència del conveni.   

  

4. Finançament del servei  

 

D’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni.  

   

- Programes i serveis juvenils  

 

La naturalesa d’aquesta estratègia de desplegament de polítiques locals de joventut, 
que vol ser flexible segons la diversitat territorial de les polítiques que s’impulsen, 
permet adaptar els recursos als objectius específics que es vulguin assolir del conjunt 
de possibilitats que es proposen a cada ens local. Així doncs, les necessitats 
pressupostàries estan marcades per l’apartat de recursos corresponent del programa o 
servei juvenil presentat.  
 
L’import que s’ha de finançar a cada ens local beneficiari s’estableix a partir de mòduls, 
tenint en compte variables sociodemogràfiques de cada territori (interval de població 
jove i indicadors de vulnerabilitat).  
 
Els ens locals beneficiaris han de cofinançar, com a mínim, el 10% del pressupost 
d’aquest programa (el pressupost ha de ser, com a mínim, un 10% superior al 
finançament rebut per a aquesta línia).  
  

L’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, 

la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 

social, per a l’AJUNTAMENT, per aquest concepte, és el següent:  

 
19 

Ajuntament   

 

2022  2023  2024  2025  

Pressupostat  Atorgat  Pressupostat  Atorgat  Pressupostat  Atorgat  Pressupostat  Atorgat  

 
        

 

 

L’AJUNTAMENT ha d’executar i justificar com a mínim l’import pressupostat del quadre 

precedent en cadascuna de les anualitats.  

 

5. Avaluació  

 

D’acord amb l’apartat sisè de la fitxa 43 del contracte programa adjuntat com a annex 1 d’aquest 
conveni pel que als Programes i serveis juvenils.  

 

 
6. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

                                            
19 El contingut específic per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el segon punt d’aquest document. 



 

   

   

1. Fi de la pobresa  
4. Educació de qualitat  
8. Treball digne i creixement econòmic  
16. Pau, justícia i institucions sòlides  
  

 

 
Fitxa 46. Envelliment de quilòmetre zero  

 
1. Contextualització  

  

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com annex 1 en aquest conveni. 

 

2. Objectius que s’han d’assolir  

  

- Analitzar i diagnosticar la situació de les persones grans al municipi.  

 

- Definir l’estratègia per a l’envelliment de quilòmetre zero, elaborant un PLEQZ, que, 

entre d’altres, tingui els objectius següents:  

 

 Fer aflorar les potencialitats del territori per al desenvolupament i identificar els 

recursos que hi caldria activar.  

 Sensibilitzar la societat envers la inclusió social activa de les persones grans.  

 Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari per a l’envelliment actiu i 

d’interrelació de les diverses xarxes: socials, laborals, de salut, d’educació, 

d’esports i de cultura.  

 Fomentar la participació de les persones grans i d’agents implicats.  

  

- Un cop s’hagi definit el PLEQZ, s’ha d’entrar en la fase següent de dinamització del Pla. 

En la fase de desenvolupament dels plans locals d’envelliment, es pretenen assolir els 

objectius següents:  

 

 Evitar les conseqüències de l’envelliment en situació d’aïllament social.  

 Fomentar el voluntariat intergeneracional i el voluntariat entre les persones 

grans.  

 Garantir la participació activa de les persones grans en la societat.  

 Ajudar a detectar vulnerabilitats específiques de les persones grans.  

 Fomentar la preservació de l’autonomia personal amb un envelliment actiu i 

saludable de quilòmetre zero.  

 Reconèixer la trajectòria vital i personal de les persones grans.  

 Coordinar la planificació amb la resta d’administracions que actuen al territori.   

 Impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de la dependència i 

l’envelliment actiu.  

 Impulsar accions que posin fi a la bretxa digital en les persones grans.  

 Dur a terme accions per combatre el maltractament a les persones grans.  

 

- Coordinar la planificació amb la resta d’administracions que actuen al territori.   

 

- Impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de la dependència i 

l’envelliment actiu.  

  



 

   

3. Accions que cal desenvolupar  

  

3.1.  Departament de Drets Socials   

  
Les previstes en l’apartat 4.1 de la fitxa núm. 46 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

 
3.2.  CONSELL COMARCAL  

 
Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa.  
 

3.3.  AJUNTAMENT   

  

- Fer actuacions per a la diagnosi i el desenvolupament dels plans locals d’envelliment de 

quilòmetre zero.  

- Cofinançar el cost que no cobreix el finançament del DSO.  

- Analitzar la situació de les persones grans.  

- Identificar les xarxes actuals d’organitzacions dedicades a les persones grans i 

determinar àrees de millora.  

- Vetllar perquè en l’elaboració del PLEQZ s’apliqui el criteri d’eficiència en els processos, 

aprofitant els espais i recursos de què disposa l’AJUNTAMENT, especialment els que 

estan vinculats a l’acció comunitària per a la inclusió social.  

- Vetllar per l’elaboració i els continguts del PLEQZ.  

- Definir i consensuar, d’acord amb els criteris d’ordenació del DSO, tenint en compte els 

diferents agents implicats, l’estratègia per a l’envelliment amb un plantejament de 

quilòmetre zero. Aquesta estratègia, formalitzada en un pla, ha d’incloure, inicialment i 

de manera prioritària, les línies interdependents de treball següents:  

 

 Envelliment actiu, atenció a la soledat i acció comunitària, des d’un punt de 

vista de prevenció i promoció de l’autonomia personal.  

 Serveis de proximitat que ajudin a mantenir les persones grans a la seva llar.  

 Detecció i atenció a les persones amb dependència.  

 Condicions dels habitatges i noves fórmules d’habitatges per a persones grans.  

 Participació de les persones implicades.  

 Impuls d’accions que posin fi a la bretxa digital en les persones grans.  

 Promoció d’accions per combatre el maltractament a les persones grans.  

  

Aquestes funcions s’han de desenvolupar a partir dels aspectes següents:  
 

 Innovació, flexibilitat i millora de l’accés i l’accessibilitat als serveis.  

 Atenció integrada i en xarxa.   

 Calendari d’actuacions.  

 Activitats de seguiment i avaluació del PLEQZ, amb indicadors i un quadre de 

comandament.  

  

- Col·laborar amb el DSO en la proposta de millores per definir el PLEQZ, tenint en 

compte la possibilitat de replicar les actuacions del Pla en altres ens locals.   

- Lliurar la justificació i informes necessaris per corroborar que s’han dut a terme les 

accions finançades, així com la justificació que s’han aplicat els fons que s’han percebut 

en els terminis que s’indiquen a la fitxa i d’acord amb el que estableix l’Ordre 



 

   

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pr la qual es configura el sistema de gestió del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència que regula els fons Next Generation. 

- Donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l’activitat, 

la inversió o l’actuació objecte de subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 31 del 

Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 

de juliol i l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre  

- En totes les accions de difusió hi han de constar els logotips normalitzats del DSO i el 

logo oficial del  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

  

4. Condicions i recursos del servei  

 
Els recursos:  
 

- AJUNTAMENT. Recursos humans, materials i econòmics per desenvolupar les accions 

descrites.  

- Departament de Drets Socials.  Els recursos materials i econòmics per desenvolupar 

les accions descrites.  

  
5. Descripció del servei  

  

D’acord el contracte programa adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni.  

 
6. Finançament del servei amb Fons europeus  

 

El finançament d’aquest servei ha de ser totalment públic. L’han de finançar entre 
l’AJUNTAMENT i el DSO.  
  

El finançament d’aquest servei s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, en concret dins del  Projecte número 4, línia C22.l2, d’innovació en serveis socials 
que promou la UE per impulsar la recuperació. La justificació d’aquests fons es fa d’acord amb 
les directrius que indica la UE i requerirà  l’elaboració de dos informes d’assoliment dels 
objectius  semestrals (el primer fins el 10 de juliol, recollint les dades fins el 30 de juny i el 
segon, fins el 10 de gener, recollint les dades del darrer semestre). Aquests informes estaran 
parametritzats d’acord amb la normativa al cas i els detalls dels quals s’informaran en les 
sessions de explicatives, que es duran a terme abans dels període de justificació així mateix, 
queden subjectes als controls extraordinaris que s’estableixin des de la mateixa UE. A més, cal 
complir les ubicacions de publicitat i difusió. La publicitat es fa de conformitat amb el que 
estableix el manual de marca del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
  

El DSO ha de contribuir a finançar actuacions tant per a la diagnosi com per al 
desenvolupament de les accions d’envelliment al territori incloses en els àmbits o categories 
descrits, mitjançant un mòdul unitari, de la manera següent:  
  

- Aquest mòdul unitari està establert en un màxim de 35.000 euros/any per portar  a terme 

actuacions en el marc de les 6 categories o àmbits     

- El DSO ha de finançar el 80% del mòdul unitari fixat als consells comarcals.  

  

La despesa elegible podrà correspondre als següents conceptes:  
  

- Els recursos humans inclouen els professionals propis o independents que han de dur a 

terme les actuacions.   Aquestes despeses podran suposar un màxim del 80% del total 

per aquelles actuacions vinculades a la categoria o àmbit 1 (diagnosi) i un màxim del 

40% per a les actuacions de les categories o àmbits 2, 3, 4, 5 i 6   



 

   

- Els recursos materials comprèn tot el que sigui necessari per efectuar l’acció preventiva, 

com ara espais, materials de divulgació, etc. En el cas de la despesa vinculada als 

espais s’admetrà si aquestes estan vinculades a despeses d’espais  directament 

relacionats en el desenvolupament de les actuacions i no podran excedir del 10% de la 

despesa elegible.  

  

L’import màxim finançat per a l’AJUNTAMENT per aquest concepte sobre el pressupostat és el 
següent:  

  
 

MUNICI
PI 

Pressupost
at 2022 

Previsió 
finançame

nt 2022 

Pressupost
at 2023 

Previsió 
finançame

nt 2023 

Pressupost
at 2024 

Previsió 
finançame

nt 2024 

Pressupost
at 2025 

Previsió 
finançame

nt 2025 

         

 

7. Avaluació  

 

El DSO, juntament amb l’AJUNTAMENT, ha de dur a terme un procés d’avaluació tenint en 

compte el PLEQZ que es presenti.  

 

L’avaluació és d’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.   

 

8. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

  

 -  Envelliment de quilòmetre zero: ODS 10.  
  

10. Reducció de les desigualtats  

  

 

 
  

 

 

  



 

   

Fitxa 49. Prevenció de conductes de risc 

 

1. Contextualització  

  

D’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.  
 
2. Objectius que s’han d’assolir  

  

Actuar de manera preventiva i proactiva en la població general i, especialment, en els 
col·lectius que, per les seves característiques, es trobin en una situació de més risc o 
vulnerabilitat respecte als comportaments relacionats amb el consum de substàncies que 
poden generar dependència, als comportaments vinculats a les addiccions al joc i a l’ús de 
noves tecnologies i a les conductes relacionades amb el sexe no segur, amb una referència 
especial al contagi o la transmissió del VIH/sida.    
  

2.1 Objectius adreçats a la població general  

  

- Informar, sensibilitzar i estimular la percepció, en la població general, en relació amb 

les conductes de risc.  

- Generar processos d’influència i canvi d’actituds envers els comportaments de risc.  

- Impulsar accions de prevenció social i comunitària que promocionin l’empoderament 

de les famílies i dels professionals de l’educació, a fi d’assumir  

un rol actiu en la protecció i el desenvolupament dels infants, els adolescents i els 
joves.   

- Fomentar la implicació i la participació dels diferents agents i les diferents entitats 

socials relacionades amb la prevenció social i comunitària de les conductes de risc per 

optimitzar els recursos de la comunitat i reforçar les xarxes socials que hi hagi.  

  

2.2 Objectius adreçats al territori  

  

- Assegurar que les actuacions de prevenció social i comunitària en matèria de 

conductes de risc es distribueixen correctament a Catalunya.  

- Reforçar els ajuntaments perquè puguin coordinar una acció comunitària aliada, 

integrada i sòlida orientada a disminuir les conductes de risc, tot fomentant estratègies 

per reduir els determinants de l’inici d’aquesta tipologia de conductes, així com 

potenciar els factors protectors.  

  

2.3 Objectius adreçats a col·lectius específics  

  

- Contribuir a la disminució de la problemàtica individual, familiar i social que plantegen 

les conductes de risc mitjançant intervencions comunitàries des del sistema d’atenció 

social, tot promovent i reforçant activitats coordinades entre els diferents serveis i 

programes.  

- Promoure programes preventius en l’àmbit educatiu, ocupacional, cultural i de lleure 

adreçats a la infància, l’adolescència i la joventut, tenint en compte les vulnerabilitats i 

les oportunitats d’aquestes etapes del cicle vital.  

- Influir en col·lectius específics amb situacions de més vulnerabilitat, de manera que es 

fomenti la inclusió social adaptant les activitats de prevenció a les seves 

característiques específiques: persones amb una discapacitat, amb una malaltia 

mental, amb VIH, col·lectius de persones immigrants, amb característiques ètniques i 

culturals minoritàries o amb diferents orientacions sexuals, i tenint en compte els 

diferents processos del cicle vital.  



 

   

- Donar suport als programes de reducció de danys que prevegin intervencions socials, 

comunitàries (programes de contacte, detecció precoç, etc.) i de coordinació amb 

altres recursos assistencials.  

  

 

 
3. Accions que cal desenvolupar  

  
3.1 Departament de Drets Socials   
  
Les previstes en l’apartat 4.1 de la fitxa núm. 49 de l’annex 1 del contracte programa 
adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.  

 
3.2 CONSELL COMARCAL  

 
Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa 

 
3.3 AJUNTAMENT  

  

- Adaptar progressivament les accions que es duguin a terme a les intervencions de 
prevenció universal, selectiva i indicada que s’especifiquen a l’apartat següent sobre 
tipologies de prevenció elegibles.  

- Prestar el servei o vetllar perquè es presti correctament.  

- Garantir mecanismes de coordinació amb els diferents agents i les diferents entitats 
socials que també tenen relació amb la prevenció social i comunitària en l’àmbit de les 
conductes de risc.  

 
4. Condicions i recursos del servei  

  
D’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 d’aquest conveni.  
 
5. Finançament del servei  

  
5.1. Conceptes  

  
Les accions que proposi l’AJUNTAMENT les ha de revisar i acceptar prèviament el Departament de 
Drets Socials, tenint en compte les altres accions elegibles i la disponibilitat pressupostària de cada 
exercici.  

  
Sistema de càlcul del pagament de les accions elegibles que es duguin a terme. Els costos s’han 
de desglossar en dos grans blocs: recursos humans i recursos materials necessaris per portar a 
terme l’acció:   

a. Els recursos humans inclouen els professionals necessaris per dur a terme l’acció. 
Es mesuren en hores de dedicació i el salari imputable és per hora.  

b. Els recursos materials inclouen tot el que sigui necessari per efectuar l’acció 
preventiva, com ara espais, materials de divulgació, etc.  

  
S’ha de valorar positivament que les accions que es presentin disposin d’un altre cofinançament 
privat o públic.   
  
5.2. Mòdul  

  
Càlcul del mòdul de recursos humans. Per fer el càlcul del cost imputable als recursos humans s’ha 
de tenir en compte el preu per hora següent:  



 

   

  

GRUP  
FUNCIONARI 

GENERALITAT  
NIVELL 

GENERALITAT  
BASE DEL 
CÀLCUL  
(1.750 hores/any)  

TOTAL PREU PER 
HORA IMPUTABLE  

Grup 1  Tècnic superior  A 21  41.571,95 €  23,75 €  

Grup 2  Tècnic mitjà  B 20.1  37.060,33 €  21,18 €  

Grup 3  Administratiu  C 14  28.851,27 €  16,49 €  

Grup 4  
Aquesta categoria inclou altres professionals que s’han de justificar i assimilar a 
alguna de les tres anteriors.  

  
A fi de promoure la prevenció de les conductes de risc, el finançament de les intervencions ha 
de ser del 100% del conjunt d’accions elegibles acceptades i d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici.  

 
L’import màxim finançat sobre el pressupostat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social,  per aquest concepte, és el següent:  

 
20  

MUNICIPI 
Pressupostat 

2022 

Previsió 
finançam
ent 2022 

Pressupostat 
2023 

Previsió 
finançament 

2023 

Pressupos
tat 2024 

Previsió 
finançament 

2024 

Pressupostat 
2025 

Previsió 
finançament 

2025 
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6. Avaluació  

  

L’avaluació és d’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.   

 

7. Vinculació amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible  

  

- Prevenció de conductes de risc: ODS 1, 3 i 10.  

  

1. Fi de la pobresa  
3. Salut i benestar  
10. Reducció de les desigualtats  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
21  La distribució del finançament entre els ajuntaments s’ha fet en proporció a l’import pressupostat.   



 

   

 

 

 

 

 
Fitxa 50. Servei d’atenció en l’entorn domiciliari (SAED)  

    

1. Marc competencial   

  

D’acord amb allò establert al contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni.   

 

2. Objectius que s’han d’assolir  

  

2.1. Generals  

  

Articular en el sistema públic de serveis socials un conjunt de serveis i prestacions domiciliaris, 
coordinats des dels serveis socials bàsics, que promoguin les interaccions socials, l’autonomia 
funcional i una millor convivència social en la comunitat, i que facilitin a la persona poder viure 
en el seu entorn social o familiar habitual el màxim de temps possible, sempre que aquest els 
proporcioni seguretat, qualitat de vida i una vida digna.  

2.2. Específics  

  

- Ajudar la persona i facilitar que pugui viure en el seu entorn social o familiar habitual 

sempre que aquest li proporcioni seguretat i qualitat de vida.  

- Ser un suport de la xarxa familiar i comunitària de la persona que rep atenció 

domiciliària.  

- Prevenir necessitats relacionals i d’autonomia funcional i oferir suports domiciliaris per 

donar-hi resposta i evitar l’augment de situacions de risc d’exclusió social.  

- Detectar possibles situacions de necessitat no identificades inicialment.  

- Proporcionar als professionals de l’atenció domiciliària el reconeixement i els suports 

necessaris (formació, habilitats i eines, estratègies de maneig de situacions conflictives, 

etc.) per assegurar una atenció integral qualificada a les persones usuàries.  

- Oferir a la persona una intervenció integrada i que garanteixi el contínuum assistencial i 

una atenció centrada en la persona.  

- Millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores de l’entorn familiar i de la 

persona que cuiden, dotant-les d’eines que les ajudin en la tasca de cuidar i promovent 

l’empoderament d’aquestes persones cuidadores no professionals.  

- Proveir un sistema d’accés eficient als productes de suport per millorar el funcionament 

i la mobilitat mitjançant bancs d’aquests productes especialment per a les persones 

més vulnerables.   

  

3. Accions que cal desenvolupar  

  

3.1.  Departament de Drets Socials   

 

Les previstes en l’apartat 3.1 de la fitxa núm. 50 de l’annex 1 del contracte programa adjuntat 
com a annex 1 a aquest conveni.  

 

3.2.  CONSELL COMARCAL 

 



 

   

- Fer el seguiment del compliment de les accions d’aquesta fitxa que són a càrrec de 
la Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa.  

- Prestar adequadament i amb agilitat el servei o vetllar perquè es presti d’una 
manera correcta, si és el cas. 

- Si és el cas, formalitzar mecanismes de coordinació per garantir la cobertura 
adequada, una bona atenció i la interacció amb la resta de serveis, especialment si 
el servei es contracta a una entitat prestadora. 

- Garantir mecanismes de coordinació amb els equips bàsics d’atenció social (EBAS) 
a fi de facilitar un abordatge integral de les persones usuàries del SAED.  

- Desplegar el nou model SAED i PAID i millorar la qualitat del servei i l’atenció.   

- Declarar les dades i els indicadors establerts i participar en accions d’avaluació i 
anàlisi de l’experiència d’atenció en l’entorn domiciliari en persones i cuidadores no 
professionals.  

 

3.3.  AJUNTAMENT 

 

- Consignar en els seus pressupostos i finançar els serveis socials i els programes 
d’aquesta fitxa en l’import no cobert pel Contracte programa 2022-2025 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social formalitzat entre el CONSELL COMARCAL i el 
Departament de Drets Socials, sens perjudici de l’eventual copagament.  

- Reglamentar i gestionar el copagament, si és el cas.  

- Prestar adequadament i amb agilitat el servei o vetllar perquè es presti d’una 
manera correcta.  

- Formalitzar mecanismes de coordinació per garantir la cobertura adequada, una 
bona  

- Col·laborar amb el desplegament del nou model SAED i PAID i millorar la qualitat 
del servei i l’atenció.   

- Desenvolupar actuacions d’assessorament, formació i suport adreçades a les 
persones cuidadores no professionals.  

- Facilitar les dades i els indicadors establerts i participar en accions d’avaluació i 
anàlisi de l’experiència d’atenció en l’entorn domiciliari en persones i cuidadores no 
professionals.  

 

4. Condicions i recursos del servei  

  

Actualment, el Departament de Drets Socials treballa en la definició del nou model del SAED, 
en el qual participa un grup de treball del Consell Interterritorial de Serveis Socials Bàsics 
(INTERCOTESSBA SAED). Quan el model SAED estigui definit, serà el marc de referència de 
l’atenció en l’entorn domiciliari del Sistema Català de Serveis Socials. Aquesta fitxa recull 
alguns dels continguts que s’estan treballant.  

El SAED és un conjunt de serveis i prestacions que es duen a terme al lloc on viu la persona i 
el seu entorn domiciliari coordinats pels EBAS. El SAED ofereix atenció social i de cura, suport 
a les interaccions socials, a l’autonomia funcional i a la participació comunitària, amb una 
mirada preventiva, flexible i centrada en la persona.  
  

És un model d’atenció centrat en la persona, de proximitat, flexible a les necessitats canviants, 
adreçat a tota la seva vida i a ajudar que la persona pugui estar el màxim de temps possible a 
la comunitat. En aquest sentit, el pla d’atenció social ha d’integrar tots els serveis o les 
actuacions que contribueixen a donar resposta a les necessitats de les persones ateses en el 
domicili i a assolir els objectius que estableixi el professional d’acord amb aquestes necessitats.  
  

Per aconseguir una atenció més adequada a les necessitats i més eficiència, el SAED ha 
d’orientar la intervenció en l’entorn domiciliari tenint en compte les necessitats de la persona, el 



 

   

seu nivell d’autosuficiència (a partir de l’eina de valoració SSM-CAT) i el grau de complexitat 
(baix, mitjà i alt), i també les necessitats de la família, de les persones cuidadores i de la llar.  
  

L’atenció s’aborda des de diferents vessants:   
  

- Assistencial: promoure l’autonomia i la cura en les activitats bàsiques de la vida diària 

(AVD); donar suport, empoderament i eines per dur a terme les activitats instrumentals; 

oferir atenció a la soledat i l’aïllament, atenció a les urgències de suport a les AVD i 

suport emocional; impulsar accions d’esbarjo i de relació amb l’entorn, i efectuar 

acompanyaments.   

- Preventiva: augmentar la seguretat i facilitar l’accessibilitat a la llar, prevenir l’aïllament i 

el deteriorament de la xarxa relacional, intervenir socialment amb la xarxa relacional, 

detectar les necessitats no ateses (i els maltractaments).  

- Educativa: capacitar i assessorar la persona al llarg de la seva vida, donar suport 

socioeducatiu a les persones i les famílies, donar suport educatiu als cuidadors 

principals i promocionar l’autonomia personal.   

- Comunitària: potenciar la interacció amb l’entorn més immediat, promoure l’accés a 

serveis i equipaments adients a la necessitat de la persona i la família, fomentar i 

promoure l’accés a la informació i a la participació en el teixit associatiu, orientar i 

coordinar recursos comunitaris.  

  

 El nivell d’autosuficiència i complexitat determina:  

  

- La funció de l’atenció (que s’ha descrit abans)  

- La intensitat d’hores d’atenció  

- Els perfils professionals adients a les necessitats   

- Els objectius que s’han d’assolir en el pla d’atenció  

- L’accés i la coordinació entre serveis  

- La flexibilitat i l’adaptabilitat dels serveis  

- La integració d’atenció amb altres sectors  

  

La persona professional de referència de l’EBAS és qui determina un pla d’atenció social, en el 
qual s’especifiquen els objectius de la intervenció i els aspectes que cal treballar, i és 
responsable d’activar i de fer el seguiment dels recursos i les intervencions més adients en 
funció del pla d’atenció elaborat.   
  

La població destinatària del SAED són els infants, els adolescents, les persones grans, les 
persones amb discapacitat, les persones amb necessitats socials vinculades a salut mental i 
les persones que estan en una situació de dependència. Per poder oferir un servei preventiu, 
una atenció a la necessitat relacional i una protecció dels vincles, les persones cuidadores 
també són destinatàries del SAED.   
  

A continuació, es detallen les situacions de la població destinatària:  
  

- Manca d’autonomia personal.  

- Manca d’autonomia funcional.  

- Manca d’autonomia mental, física, intel·lectual o sensorial.  

- Manca o dèficit de suport o ajuda que presta la família habitualment.  

- Aïllament físic o social.  

- Negligència, desemparament o violència cap a la població destinatària.  

- Necessitats socials relacionades amb la salut mental.   

- Cures (no professionals) a un dels col·lectius de la població destinatària.  

  



 

   

En espera que es desenvolupi amb els ens locals el model SAED i el catàleg d’actuacions que 
n’han de formar part, es considera que formen part del SAED les actuacions coordinades 
següents:   
  

1. Ajuda a domicili adreçada a persones amb necessitats socials o d’autonomia.   

2. Tecnologies de suport i de cura.   

3. Suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors no professionals.  

4. Banc de productes de suport.  

5. Atenció integrada social i sanitària a domicili.  

  

Els recursos per desenvolupar el servei són els següents:  

- Mitjans humans i materials per al desenvolupament de les activitats definides i la 

coordinació amb els diferents serveis implicats en el SAED i amb els recursos sanitaris 

en el cas d’atenció integrada social i sanitària en l’entorn domiciliari.  

- Econòmics: d’acord amb allò establert en aquesta fitxa i aquest conveni.   

  

5. Finançament del servei  

  

El finançament del servei és d’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com a 

document núm.1 a aquest conveni.  

 

5.1. Ajuda a domicili adreçada a persones amb necessitats d’autonomia o socials  

 

La intensitat del servei està determinada pel nombre d’hores necessàries; l’assignació mínima 

per dia d’atenció és d’una durada d’una hora (60 minuts), de manera que es puguin fer 

fraccions de temps, que mai poden ser inferiors a 30 minuts. Tot i així, en el còmput global del 

mes no hi pot haver mitges hores pel que fa al SAD dependència.  

a) SAD Dependència: 

 

- Conceptes  

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com a document núm.1 a 
aquest conveni. 

 

- Càlcul de l’import del finançament   

 
Es financen les hores efectivament realitzades en el període vigent del servei prescrit 
en el PIA durant l’any natural de justificació, mentre no es defineixi el nou model. El 
finançament es du a terme a partir dels dos supòsits següents:  
  

a) Quan l’import dels costos del SAD dependència sigui igual o superior a l’import 

resultant de multiplicar el nombre d’hores efectivament realitzades pel mòdul hora, 

l’import total del finançament del Departament serà el resultat de multiplicar les 

hores efectivament realitzades pel mòdul hora i pel percentatge de finançament del 

Departament a l’ens local.  

  

b) Quan l’import dels costos del SAD dependència sigui inferior  a l’import resultant de 

multiplicar el nombre d’hores efectivament realitzades pel mòdul hora, l’import total 

del finançament del Departament serà igual al resultat d'aplicar als costos del SAD 

dependència el percentatge de finançament del Departament a l’ens local.  

  



 

   

L’import que es fa constar al contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest 
conveni  corresponent al SAD dependència, i atès que de la Llei 39/2006 se’n deriva un 
dret subjectiu, és una previsió; el Departament ha d’abonar finalment l’import que 
correspongui d’acord amb les hores efectivament realitzades i els costos justificats.  

  

- Mòdul  

 
El preu hora establert és de 19 €/hora al 2022 i al 2023, 19’45€/hora al 2024 i 21€/hora 
al 2025.  
  

Aquesta fitxa preveu la creació i l’extensió del SAED. Si, per motius d’emergència 
similars als que s’estan vivint per l’efecte de la COVID-19, cal que l’AJUNTAMENT 
habiliti serveis d’emergència o bé hagi d’ampliar o modificar part dels serveis previstos 
per adaptar-los a les noves necessitats, s’ha d’ampliar la dotació d’aquesta fitxa amb un 
fons específic per finançar les despeses corresponents i prendre les mesures de 
flexibilització oportunes.   

  

B) SAD social (necessitats socials i sense situació de dependència reconeguda)  

  

- Conceptes  

 

D’acord amb allò establert en el contracte programa adjuntat com a document núm.1 a 
aquest conveni. 

  

- Càlcul de l’import del finançament  

 

El càlcul del finançament es fa a partir dels dos supòsits següents:   
 

a. Quan l’import del cost/hora del SAD social que l’ens local hagi dut a terme i 

hagi documentat sigui igual o superior al preu per hora establert, es finança el 

valor mínim entre les hores pactades i les hores realitzades, al preu per hora 

establert i pel percentatge de finançament que pertoqui a l’ens local.  

 

b. Quan l’import del cost/hora del SAD social que l’ens social hagi dut a terme i 

hagi documentat sigui inferior al preu per hora establert, l’import total de 

finançament del Departament de Drets Socials ha de ser igual al valor mínim 

entre els costos del SAD pel percentatge de finançament del Departament a 

l’ens local i l’import que es fa constar al contracte programa.  

  

Cal assenyalar que un mateix usuari no pot ser objecte de finançament simultàniament 
i en el mateix període d’efecte pel SAD social i pel SAD dependència.   

  

- Mòdul  

 

El preu hora establert és de 19 €/hora al 2022 i al 2023, 19’45€/hora al 2024 i 21€/hora 
al 2025.  
 

Aquesta fitxa preveu la creació i extensió del SAED. Si, per motius d’emergència 
similars als que s’estan vivint per l’efecte de la COVID-19, cal que l’AJUNTAMENT 
habiliti serveis d’emergència o bé hagi d’ampliar o modificar part dels serveis previstos 
per adaptar-los a les noves necessitats, s’ha d’ampliar la dotació d’aquesta fitxa amb un 
fons específic per finançar les despeses corresponents i prendre les mesures de 
flexibilització oportunes.   

  



 

   

L’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per a 

l’AJUNTAMENT, pel SAD Social, és el següent:  
22 

Municipi 
 Previsió hores SAD 

2022-2025  

 
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

       

  
5.2. Tecnologies de suport i de cura   

  

- Conceptes  

 

La teleassistència avançada és aquella que inclou a més, dels serveis de 
teleassistència bàsica23 que la persona usuària necessiti, suports tecnològics 
complementaris dins o fora del domicili, o ambdós, així com la interconnexió amb els 
serveis d’informació i professionals de referència dels sistemes sanitari i social, 
desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat 
d’atenció detectada.  

  

Per considerar-se teleassistència avançada serà necessari que es realitzi un contacte 
directe i habitual amb la persona usuària i que com a mínim disposi de dos dels serveis 
que es detallen a continuació.  

  

La teleassistència avançada inclou es els següents serveis i programes d’atenció 
integral:  

  

• Serveis en el domicili  

 

- Supervisió remota que pugui interpretar informació amb una configuració 

personalitzada per cadascuna de les persones usuàries mitjançant la 

detecció d’un patró d’activitat i generació d’un sistema d’alertes i 

processos d’atenció en funció de la situació detectada, que permeti 

identificar el nivell d’urgència i tipus d’atenció a prestar i que no estigui 

inclòs en el supòsit de supervisió remota fora del domicili.  

- Detecció de situacions de risc o emergència per incidència en el domicili 

(fuites de gas, d’aigual, foc o d’altres).  

- Detecció d’alteracions en el hàbits o rutines i d’incidències en relació a 

l’activitat de la persona usuària en el domicili (per exemple, caigudes). La 

detecció d’aquestes incidències poden alertar sobre una situació que 

necessiti atenció.  

 

• Serveis fora del domicili  

 

                                            
22 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
23 Es considerarà teleassistència bàsica el que s’estableix a l’apartat “I. Teleassistència bàsica” de la Resolució de 15 de 
gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de 
Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre la determinació del contingut del servei de 
teleassistència bàsica i teleassistència avançada.  

 



 

   

- Supervisió remota i detecció de situacions de risc o emergència que 

permeti identificar el nivell d’urgència i tipus d’atenció a prestar i que no 

estigui inclòs en el supòsit de supervisió remota en el domicili.  

- Teleassistència mòbil amb geolocalització.  

  

• Serveis de col·laboració amb els serveis sanitaris  

 
En un marc de col·laboració entre els serveis de salut i el serveis socials, es 
podran considerar serveis de la teleassistència avançada el següents:  

  

- Gestió de cites mèdiques en els sistemes d’atenció. Agenda. 

- Integració entre les plataformes de teleassistència i dels sistemes de Salut 

i Socials públics.  

- Definició de processos i protocols d’informació, derivació, actuació en 

funció de la situació de la persona, en coordinació amb els serveis públics.  

- Telediagnòstic, teleconsulta sanitari i social.  

- Tele-estimulació cognitiva, tele-rehabilitació física i funcional.  

• Programes d’atenció integral  

  

Es podran incloure com a programes en el servei de teleassistència avançada 
els d’atenció i seguiment de les persones en situació de dependència a través 
dels diferents serveis específics en matèria de prevenció, promoció, suport a la 
persona cuidadora o actuacions especials que es desenvolupin com per 
exemple:  
  

- Programa d’atenció psicosocial.  

- Programa de promoció de l’envelliment actiu i saludable.  

- Programa de prevenció i detecció de deteriorament cognitiu.  

- Programa de telemonitoratge de persones amb malalties 

cròniques.  

- Programa de teleassistència amb suport a la persona cuidadora.  

- Protocols especials:  

i atenció en situació de dol  

ii prevenció de maltractament  

iii prevenció de suïcidi  

iv atenció en situació de contingència i grans catàstrofes  

v altres  

  

• Tecnologia associada als serveis de teleassistència avançada :  

  

El prestador dels serveis de la teleassistència avançada haurà de posar a disposició de 
la persona usuària de teleassistència avançada els dispositius tecnològics adients i 
necessaris per a la seva efectivitat. Entre aquests dispositius es troben el següents:  
  

- detectors de caigudes, de fuites de gas, d’aigua, de foc, de convulsions, 

enuresi i altres  

- localització i alertes en zona, per exemple a través de “wearables” o 

dispositius de polsera que contempli aquestes funcions principals, entre 

d’altres  



 

   

- atenció deslocalitzada a través de dispositius mòbils amb possibilitat 

d’emissió i recepció de comunicació. Entre les possibles modalitats per a 

l’emissió i recepció de missatges es troba la videocomunicació  

- dispositius adaptats per a la recepció de missatges i esdeveniments, 

agenda personal o compartida amb la persona cuidadora, comunicació 

d’incidències o tramesa de pictogrames i missatges preestablerts, com 

per exemple smarpthone o tauleta tàctil.  

- aplicació mòbil de teleassistència (app) per gestionar o sol·licitar els 

serveis establerts  

- altres dispositius o solucions tecnològiques que puguin facilitar els 

serveis d’acord amb la fitxa 50 del contracte programa adjuntat com a 

annex 1 a aquest conveni.   

   

D’acord amb el contracte programa adjuntat com a annex 1 a aquest conveni, es 
financen les quotes de manteniment del servei de teleassistència avançada que 
inclouran la incorporació de les solucions tecnològiques que modernitzin l’atenció 
domiciliaria, així com altres despeses relacionades amb la instal·lació de les solucions 
tecnològiques, formació de la persona usuària, etc.  

  

Els criteris de finançament són els següents:  es prioritzen les persones amb un grau 
de dependència. Al 2022 es prioritzen els persones amb Grau I de dependència i 
s’incorporen progressivament la resta dels graus de dependència en anys successius.  
Les persones hauran de tenir un PIA inicial de teleassistència amb una data d’inici igual 
o superior a l’any 2022 i per a persones de 65 o més anys.   

  

Passos previs a l’abonament:   
 

 L’AJUNTAMENT ha de certificar el nombre de persones de més de 65 anys 

amb grau que disposen de teleassistència avançada i els mesos de 

permanència (persones per nombre de mesos d’alta).  

 Del sistema d’informació de la dependència se n’extreu la informació de les 

persones amb teleassistència avançada a partir de la data d’inici del contracte 

programa i de la data d’efecte del PIA i es calculen els mesos de permanència. 

Aquest és el valor màxim possible que es finança.  

 

A l’any 2022 prioritàriament s’abonen les teleassistències avançades de grau I dels 
nous PIA. Si la persona modifica el grau i manté la teleassistència, se l’ha de continuar 
comptant durant el període que abasta el conveni. El 2023 és prioritzen les noves altes 
de persones amb grau I i grau II, i el 2024 i el 2025 és per a noves altes amb tots els 
graus de dependència.  

  

Pel que fa a les persones sense grau de dependència es valorarà la seva inclusió en el 
programa sempre i quan no existeixi demanda del servei de persones en grau de 
dependència.  
  

- Mòduls 

El mòdul màxim de manteniment mensual és de 14 euros/mes multiplicat pel 
percentatge de finançament de l’ens local que és del 66%.  

  

- Finançament de la teleassistència avançada  

 

Es preveu finançar les noves altes del servei, en un percentatge anual, de persones 
usuàries de més de 65 anys amb el grau I de dependència, i que en cas que hi hagi un 



 

   

canvi de grau aquesta persona continuï rebent el finançament durant tot el període del 
contracte programa a totes les demarcacions de les noves altes.   

El finançament d’aquest servei s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència  i en concret dins del  Projecte número 2, línia C22.l1, d’integració de 
l’atenció i suport tecnològic, les noves tecnologies al servei de l’atenció i la curs de les 
persones que promou la UE per impulsar la recuperació. La justificació d’aquests fons 
es fa d’acord amb les directrius que indica la UE i requerirà  l’elaboració de dos 
informes d’assoliment dels objectius  semestrals ( el primer fins el 5 de juliol recollint les 
dades fins el 30 de juny i el segon fins el 5 de gener recollint les dades del darrer 
semestre). Aquests informes estaran parametritzats d’acord amb la normativa al cas i 
els detalls dels quals s’informaran en les sessions de explicatives, que es duran a 
terme abans dels període de justificació així mateix, queden subjectes als controls 
extraordinaris que s’estableixin des de la mateixa UE. A més, cal complir les ubicacions 
de publicitat i difusió. La publicitat es fa de conformitat amb el que estableix el manual 
de marca del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

  

En els casos en que hi hagi un finançament compartit del servei amb una altre 
administració es finançarà el 66%, o el que correspongui segons el finançament de 
l’ens local, del percentatge que resti de l’altre finançament.  
 

L’import màxim finançat amb càrrec al Contracte programa 2022-2025 per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social, per a l’AJUNTAMENT, pel concepte de quotes de 

manteniment del servei de teleassistència avançada, és el següent:  

 
24 

Municipi 
 Previsió 

finançament 2022  
 Previsió 

finançament 2023  
 Previsió 

finançament 2024  
 Previsió 

finançament 2025  

     

25 
 

5.3. Suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors no professionals  

  

 -  Conceptes  

 

El primer any s’elabora el projecte consensuat d’atenció i suport. Per al primer any no 
es preveu cap finançament en aquest concepte, sinó que s’inicia el segon any.  

  

Es finança el cost de formació de les persones cuidadores no professionals i dels grups 
d’ajuda mútua. Les accions formatives han de tenir una durada mínima de 10 hores.  

   

Els costos que s’han de validar corresponen a:   
 

 Cost/hora de formació o grup d’ajuda mútua (si el fa una entitat, cal la factura 

de l’entitat, que ha d’incloure el cost directe de formació i els costos indirectes 

que aquesta formació suposi).  

                                            
24 El contingut específic per cada ajuntament és el que consta en el punt segon d’aquest document.   
25 La distribució del finançament entre els ajuntaments s’ha fet segons l’import sol·licitat pels ajuntaments, limitat al 66% 

sobre aquest import. Es genera una diferència entre la distribució i el finançament provinent del Contracte Programa, la 

distribució de la qual dependrà de les instruccions que es rebin.  

 



 

   

 Costos derivats de la intervenció de professionals de l’ens local si la formació 

es fa amb professionals propis, sempre que aquests professionals no estiguin 

finançats pel contracte programa en altres apartats.  

  

L’ens local ha de certificar el nombre de persones participants i el nombre d’accions 
que s’hagin dut a terme, així com els costos derivats d’aquesta activitat.  

  

El Departament ha de fixar un nombre màxim de persones cuidadores que s’han de 
formar, que ha de fixar d’acord amb les persones cuidadores amb prestació de 
cuidador no professional i el nombre de persones amb grau I de dependència.  

  

 -  Mòduls  

 El mòdul màxim per finançar que es proposa és de 40 euros per persona 

cuidadora i any que participi en accions de formació o grups de suport i ajuda 

mútua per un 80% de finançament.  

 Es finança el 80% atès que aquesta formació l’hauria de poder facilitar el 

Departament en el marc de la Llei 39/2006.  

  

 -  Finançament  

 

El 80% màxim del mòdul o dels costos que han suposat les accions, si són inferiors als 
40 euros/persona. S’ha d’establir un objectiu màxim de persones per ens local tenint 
com a base el nombre de persones que reben la prestació de cuidador no professional 
en el seu territori.  

    

5.4. Banc de productes de suport   

  

 -  Conceptes  

 

Pel que fa als bancs de productes de suport, es tenen en compte els costos dels 
productes, els materials, la gestió de productes i el personal.   
  

De l’experiència dels bancs existents en resulta la proporció mitjana de costos següent:  

 Adquisició de productes de suport: un 25% del total.  

 Gestió dels productes de suport —control i inventari, arranjaments, 

higienització, transport (lliuraments, recollides i instal·lació, si escau)—: un 25% 

del total.  

 Terapeuta ocupacional i desplaçaments (valoracions al domicili): un 50% del 

total.  

  

 -  Mòdul  

 

Amb l’estudi comparat de bancs existents es constata un import mitjà de 0,25 euros  
per habitant. Aquest import es podrà incrementar en funció de les disponibilitats 
pressupostàries. L’import resultant l’han de finançar entre el Departament de Drets 
Socials i l’àrea bàsica en la proporció següent:  
  

El Departament de Drets Socials ha d’aportar el 70% i l’àrea bàsica, el 30%.  
  

Factors correctors:  
  

1. Àrees bàsiques amb poca població: quan l’import resultant d’aplicar 0,25 

euros per habitant sigui inferior a 5.000 euros, el Departament de Drets 

Socials ha d’incrementar la seva aportació perquè el banc pugui assolir 



 

   

com a mínim aquest import, ja que es considera el mínim per sustentar el 

servei.  

2. Àrees bàsiques amb molta població: quan l’import resultant d’aplicar 0,25 

euros per habitant sigui superior a 100.000 euros, les aportacions les han 

d’acordar el Departament de Drets Socials i l’ens local tenint en compte les 

disponibilitats pressupostàries.   

3. El mòdul establert es mantindrà fix durant tot el contracte programa 2022-

2025 als efectes d’aquest càlcul.   

4. Les àrees bàsiques es poden unir entre si, si ho consideren oportú, per 

disposar d’un banc de més envergadura i establir les condicions entre ens 

locals que considerin oportunes. No obstant això, l’aportació del 

Departament de Drets Socials és la corresponent per a cada ABSS d’acord 

amb els criteris esmentats.  

  

El finançament d’aquest servei s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència  i en concret dins del  Projecte número 1 de nous equipaments i remodelació 
dels existents que promou la UE per impulsar la recuperació. La justificació d’aquests 
fons es fa d’acord amb les directrius que indica la UE i requerirà  l’elaboració de dos 
informes d’assoliment dels objectius  semestrals (el primer, fins el 10 de juliol, recollint 
les dades fins el 30 de juny i el segon, fins el 10 de gener, recollint les dades del darrer 
semestre). Aquests informes estaran parametritzats d’acord amb la normativa al cas i 
els detalls dels quals s’informaran en les sessions de explicatives, que es duran a 
terme abans dels període de justificació així mateix, queden subjectes als controls 
extraordinaris que s’estableixin des de la mateixa UE. A més, cal complir les ubicacions 
de publicitat i difusió. La publicitat es fa de conformitat amb el que estableix el manual 
de marca del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

  

 -  Pla d’implantació  

 

El desplegament del banc de productes de suport queda condicionat a la disponibilitat 
pressupostària del Departament.  

  

5.5. Atenció integrada a domicili social i sanitària  

  

Les ABSS que disposin d’una experiència d’atenció integrada social i sanitària a domicili es 
valoren com a bones pràctiques i participen en l’avaluació 2020-2021 de l’atenció integrada 
social i sanitària en l’entorn domiciliari en el marc del PROAVA (Departament de 
Vicepresidència i Economia i Hisenda). L’avaluació duta a terme ens és d’utilitat per elaborar un 
pla de desplegament que tingui en compte l’equitat territorial. La implementació de l’atenció 
integrada segueix l’estratègia de desplegament i implementació que es determina en el marc 
de l’Acord de Govern actual i de l’atenció integrada social i sanitària.  

L’atenció integrada social i sanitària en l’entorn domiciliari és una línia prioritària d’intervenció. 
L’objectiu durant aquesta legislatura és arribar a un 50% d’ens locals que desenvolupin 
actuacions d’atenció integrada.”   

 

2. Aprovar el contingut específic de les fitxes annexades que preveu el conveni precedent 
i la seva signatura, d’acord amb el detall següent: 
 

 

a) En relació amb la fitxa núm. 1. Atenció primària – Serveis socials bàsics:  

 



 

   

- EBAS:  

                                                              
 

Ràtio de finançament Previsió anual de finançament (anys 2022, 2023, 2024 i 2025) 

Municipi 
Treballadors/es 

socials 
Educadors/es 

socials 
Administratius/es 

 Gestors/es PIA 
(treballadors/es 

socials)  

 Import 
Treballadors/es 

socials 

 Import 
Educadors/es 

socials 

 Import 
Administratius/es 

 Import Gestors/es 
PIA (treballadors/es 

socials)  

Aiguafreda 0,5 0,5          0,30             0,05          12.339,98 €     12.339,98 €       5.852,53 €       1.182,90 €  

Bigues i Riells del Fai 1,99 1,25             -               0,18          49.113,11 €     30.849,94 €                -   €       4.406,68 €  

Caldes de Montbui 3,56 2,37          1,00             0,34          87.860,64 €     58.491,49 €     19.213,21 €       8.387,67 €  

Campins 0,11 0,07          0,03             0,01           2.714,79 €       1.727,60 €         483,15 €         254,76 €  

Canovelles 4 2,24          1,00             0,32          98.719,82 €     55.283,10 €     19.213,21 €       7.924,77 €  

Cànoves i Samalús 0,63 0,5          0,17             0,06          15.548,37 €     12.339,98 €       3.337,87 €       1.486,16 €  

Cardedeu 3,68 2,46          1,00             0,35          90.822,23 €     60.712,69 €     19.213,21 €       8.675,86 €  

Figaró-Montmany 0,39 0,15          0,13             0,02           9.625,18 €       3.701,99 €       2.570,14 €         537,77 €  

Fogars de Montclús 0,1 0,06          0,02             0,01           2.468,00 €       1.480,80 €         474,93 €         223,68 €  

Gualba 0,31 0,21          0,08             0,03           7.650,79 €       5.182,79 €       1.465,98 €         728,95 €  

La Garriga 3,33 2,22          1,00             0,32          82.184,25 €     54.789,50 €     19.213,21 €       7.848,96 €  

La Llagosta 3 2          0,71             0,26          74.039,86 €     49.359,91 €     13.618,82 €       6.398,12 €  

La Roca del Vallès 2,15 2          0,57             0,21          53.061,90 €     49.359,91 €     10.896,49 €       5.064,06 €  

L'Ametlla del Vallès 1,75 1,15          0,65             0,16          43.189,92 €     28.381,95 €     12.413,64 €       4.071,40 €  

Lliçà d'Amunt 3,09 2,06          0,79             0,30          76.261,06 €     50.840,71 €     15.173,27 €       7.284,35 €  

Lliçà de Vall 1,3 1          0,34             0,12          32.083,94 €     24.679,95 €       6.548,78 €       3.059,44 €  

Llinars del Vallès 2 1,34          0,50             0,19          49.359,91 €     33.071,14 €       9.606,60 €       4.717,47 €  

Martorelles 0,96 0,75          0,25             0,09          23.692,76 €     18.509,97 €       4.857,59 €       2.269,74 €  

Montmeló 2 1,18             -               0,17          49.359,91 €     29.122,35 €                -   €       4.158,52 €  

Montornès del Vallès 3,33 2,22          1,00             0,32          82.184,25 €     54.789,50 €     19.213,21 €       7.837,66 €  

Montseny 0,07 0,05          0,02             0,01           1.727,60 €       1.234,00 €         328,93 €         165,29 €  

         
 
         

                                                              Ràtio de finançament Previsió de finançament 

Municipis 
Treballadors/es 

socials 
Educadors/es 

socials 
Administratius/es 

 Gestors/es PIA 
(treballadors/es 

socials)  

 Import 
Treballadors/es 

socials 

 Import 
Educadors/es 

socials 

 Import 
Administratius/es 

 Import Gestors/es 
PIA (treballadors/es 

socials)  

Parets del Vallès 3,81 2,67          0,93             0,36          94.030,63 €     65.895,48 €     17.929,73 €       8.980,53 €  

Sant Antoni de Vilamajor 1,24 0,85          0,08             0,12          30.603,14 €     20.977,96 €       1.506,63 €       2.923,35 €  

Sant Celoni 4 2,45          1,00             0,35          98.719,82 €     60.465,89 €     19.213,21 €       8.540,24 €  

Sant Esteve de 
Palautordera 0,57 0,38          0,14             0,05          14.067,57 €       9.378,38 €       2.709,02 €       1.348,66 €  

Sant Feliu de Codines 1,27 1             -               0,12          31.343,54 €     24.679,95 €                -   €       2.996,34 €  

Sant Fost de Campsentelles 1,77 1,18          0,46             0,17          43.683,52 €     29.122,35 €       8.892,78 €       4.168,88 €  

Sant Pere de Vilamajor 0,91 0,61          0,43             0,09          22.458,76 €     15.054,77 €       8.219,10 €       2.139,77 €  

Santa Eulàlia de Ronçana 1,49 1          0,38             0,14          36.773,13 €     24.679,95 €       7.246,83 €       3.496,90 €  

Santa Maria de Martorelles 0,35 0,12             -               0,02           8.637,98 €       2.961,59 €                -   €         419,10 €  

Santa Maria de 1,93 1,28          0,49             0,18          47.632,31 €     31.590,34 €       9.414,95 €       4.534,77 €  



 

   

Palautordera 

Tagamanent 0,11 0,04          0,04             0,01           2.714,79 €         987,20 €         768,53 €         149,75 €  

Vallgorguina 0,6 0,4          0,15             0,06          14.807,97 €       9.871,98 €       2.849,76 €       1.407,05 €  

Vallromanes 0,51 0,34          0,14             0,05          12.586,78 €       8.391,18 €       2.595,83 €       1.204,56 €  

Vilalba Sasserra 0,15 0,1             -               0,01           3.701,99 €       2.468,00 €                -   €         354,59 €  

Vilanova del Vallès 1,1 0,73             -               0,10          27.147,95 €     18.016,37 €                -   €       2.591,36 €  



 

   

- Perfil de coordinació d’equips:  

 

Municipi 

 % Finançament 
2023 (1 

Coordinador/a de 
l'ABSS)  

Previsió 
finançament 2023 

 % finançament 2024 
(2 Coordinadors/es 

de l'ABSS)  

Previsió 
finançament 2024 

 % finançament 2025 
(5,5 

Coordinadors/es de 
l'ABSS)  

Previsió finançament 
2025 

Aiguafreda 0,90% 248,20 € 1,79% 496,41 € 4,93% 1.365,12 € 

L'Ametlla del Vallès 3,09% 854,28 € 6,17% 1.708,57 € 16,97% 4.698,57 € 

Bigues i Riells del Fai 3,34% 924,64 € 6,68% 1.849,27 € 18,37% 5.085,50 € 

Caldes de Montbui 6,36% 1.759,95 € 12,71% 3.519,90 € 34,96% 9.679,72 € 

Campins 0,19% 53,45 € 0,39% 106,91 € 1,06% 294,00 € 

Canovelles 6,01% 1.662,82 € 12,01% 3.325,64 € 33,03% 9.145,52 € 

Cànoves i Samalús 1,13% 311,83 € 2,25% 623,67 € 6,20% 1.715,09 € 

Cardedeu 6,58% 1.820,42 € 13,15% 3.640,84 € 36,17% 10.012,31 € 

Figaró-Montmany 0,41% 112,84 € 0,82% 225,68 € 2,24% 620,61 € 

Fogars de Montclús 0,17% 46,93 € 0,34% 93,87 € 0,93% 258,13 € 

La Garriga 5,95% 1.646,91 € 11,90% 3.293,83 € 32,72% 9.058,03 € 

Gualba 0,55% 152,95 € 1,10% 305,91 € 3,04% 841,24 € 

La Llagosta 4,85% 1.342,49 € 9,70% 2.684,98 € 26,67% 7.383,70 € 

Lliçà d'Amunt 5,52% 1.528,44 € 11,04% 3.056,89 € 30,37% 8.406,45 € 

Lliçà de Vall 2,32% 641,95 € 4,64% 1.283,90 € 12,75% 3.530,72 € 

Llinars del Vallès 3,58% 989,85 € 7,15% 1.979,70 € 19,67% 5.444,16 € 

Martorelles 1,72% 476,25 € 3,44% 952,50 € 9,46% 2.619,37 € 

Montmeló 3,15% 872,56 € 6,30% 1.745,13 € 17,34% 4.799,10 € 

Montornès del Vallès 5,94% 1.644,54 € 11,88% 3.289,09 € 32,67% 9.044,99 € 

Montseny 0,13% 34,68 € 0,25% 69,36 € 0,69% 190,75 € 

Parets del Vallès 6,81% 1.884,35 € 13,61% 3.768,69 € 37,44% 10.363,91 € 

La Roca del Vallès 3,84% 1.062,57 € 7,68% 2.125,14 € 21,11% 5.844,14 € 

Sant Antoni de Vilamajor 2,22% 613,39 € 4,43% 1.226,79 € 12,19% 3.373,66 € 

Sant Celoni 6,47% 1.791,96 € 12,95% 3.583,93 € 35,60% 9.855,80 € 

Sant Esteve de Palautordera 1,02% 282,98 € 2,04% 565,97 € 5,62% 1.556,41 € 

Sant Feliu de Codines 2,27% 628,71 € 4,54% 1.257,42 € 12,49% 3.457,90 € 

Sant Fost de Campsentelles 3,16% 874,74 € 6,32% 1.749,48 € 17,38% 4.811,06 € 

Sant Pere de Vilamajor 1,62% 448,98 € 3,24% 897,96 € 8,92% 2.469,38 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 2,65% 733,74 € 5,30% 1.467,48 € 14,58% 4.035,57 € 

Santa Maria de Martorelles 0,32% 87,94 € 0,64% 175,88 € 1,75% 483,66 € 

Santa Maria de Palautordera 3,44% 951,51 € 6,87% 1.903,02 € 18,90% 5.233,31 € 

Tagamanent 0,11% 31,42 € 0,23% 62,84 € 0,62% 172,81 € 

Vallgorguina 1,07% 295,24 € 2,13% 590,47 € 5,87% 1.623,79 € 

Vallromanes 0,91% 252,75 € 1,83% 505,50 € 5,02% 1.390,12 € 

Vilalba Sasserra 0,27% 74,40 € 0,54% 148,80 € 1,48% 409,21 € 

Vilanova del Vallès 1,96% 543,73 € 3,93% 1.087,47 € 10,80% 2.990,54 € 



 

   

 



 
 
 
 

 
 

 
- Actuacions de supervisió als EBAS: 

 

Municipi Previsió finançament 2025 

Aiguafreda 91,86 € 

L'Ametlla del Vallès 316,19 € 

Bigues i Riells del Fai 342,22 € 

Caldes de Montbui 651,39 € 

Campins 19,78 € 

Canovelles 615,44 € 

Cànoves i Samalús 115,42 € 

Cardedeu 673,77 € 

Figaró-Montmany 41,76 € 

Fogars de Montclús 17,37 € 

La Garriga 609,55 € 

Gualba 56,61 € 

La Llagosta 496,88 € 

Lliçà d'Amunt 565,70 € 

Lliçà de Vall 237,60 € 

Llinars del Vallès 366,36 € 

Martorelles 176,27 € 

Montmeló 322,95 € 

Montornès del Vallès 608,67 € 

Montseny 12,84 € 

Parets del Vallès 697,43 € 

La Roca del Vallès 393,28 € 

Sant Antoni de Vilamajor 227,03 € 

Sant Celoni 663,24 € 

Sant Esteve de Palautordera 104,74 € 

Sant Feliu de Codines 232,70 € 

Sant Fost de Campsentelles 323,76 € 

Sant Pere de Vilamajor 166,18 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 271,57 € 

Santa Maria de Martorelles 32,55 € 

Santa Maria de Palautordera 352,17 € 

Tagamanent 11,63 € 

Vallgorguina 109,27 € 

Vallromanes 93,55 € 

Vilalba Sasserra 27,54 € 

Vilanova del Vallès 201,25 € 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
- Servei de suport tècnic als EBAS:  

 

Municipi 
Previsió finançament 2024 
(6 psicòlegs i/o juristes de 

l’ABSS) 

Previsió finançament 2025 (6 
psicòlegs i/o juristes de l’ABSS) 

Aiguafreda 1.489,22 € 1.489,22 € 

L'Ametlla del Vallès 5.125,71 € 5.125,71 € 

Bigues i Riells del Fai 5.547,81 € 5.547,81 € 

Caldes de Montbui 10.559,70 € 10.559,70 € 

Campins 320,73 € 320,73 € 

Canovelles 9.976,93 € 9.976,93 € 

Cànoves i Samalús 1.871,01 € 1.871,01 € 

Cardedeu 10.922,52 € 10.922,52 € 

Figaró-Montmany 677,03 € 677,03 € 

Fogars de Montclús 281,60 € 281,60 € 

La Garriga 9.881,49 € 9.881,49 € 

Gualba 917,72 € 917,72 € 

La Llagosta 8.054,94 € 8.054,94 € 

Lliçà d'Amunt 9.170,67 € 9.170,67 € 

Lliçà de Vall 3.851,69 € 3.851,69 € 

Llinars del Vallès 5.939,09 € 5.939,09 € 

Martorelles 2.857,50 € 2.857,50 € 

Montmeló 5.235,39 € 5.235,39 € 

Montornès del Vallès 9.867,26 € 9.867,26 € 

Montseny 208,09 € 208,09 € 

Parets del Vallès 11.306,08 € 11.306,08 € 

La Roca del Vallès 6.375,42 € 6.375,42 € 

Sant Antoni de Vilamajor 3.680,36 € 3.680,36 € 

Sant Celoni 10.751,78 € 10.751,78 € 

Sant Esteve de Palautordera 1.697,90 € 1.697,90 € 

Sant Feliu de Codines 3.772,25 € 3.772,25 € 

Sant Fost de Campsentelles 5.248,43 € 5.248,43 € 

Sant Pere de Vilamajor 2.693,87 € 2.693,87 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 4.402,44 € 4.402,44 € 

Santa Maria de Martorelles 527,63 € 527,63 € 

Santa Maria de Palautordera 5.709,07 € 5.709,07 € 

Tagamanent 188,52 € 188,52 € 



 
 
 
 

 
 

Vallgorguina 1.771,41 € 1.771,41 € 

Vallromanes 1.516,49 € 1.516,49 € 

Vilalba Sasserra 446,41 € 446,41 € 

Vilanova del Vallès 3.262,41 € 3.262,41 € 

 
 
 
 
 

- Ajuts d’urgència social:  

 

Municipi 
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

Aiguafreda 3.973,86 € 3.973,86 € 3.973,86 € 3.973,86 € 

Ametlla del Vallès, l' 13.677,56 € 13.677,56 € 13.677,56 € 13.677,56 € 

Bigues i Riells del Fai 14.803,91 € 14.803,91 € 14.803,91 € 14.803,91 € 

Caldes de Montbui 28.177,73 € 28.177,73 € 28.177,73 € 28.177,73 € 

Campins 855,84 € 855,84 € 855,84 € 855,84 € 

Canovelles 26.622,67 € 26.622,67 € 26.622,67 € 26.622,67 € 

Cànoves i Samalús 4.992,64 € 4.992,64 € 4.992,64 € 4.992,64 € 

Cardedeu 29.145,88 € 29.145,88 € 29.145,88 € 29.145,88 € 

Figaró-Montmany 1.806,59 € 1.806,59 € 1.806,59 € 1.806,59 € 

Fogars de Montclús 751,43 € 751,43 € 751,43 € 751,43 € 

Garriga, la 26.367,97 € 26.367,97 € 26.367,97 € 26.367,97 € 

Gualba 2.448,86 € 2.448,86 € 2.448,86 € 2.448,86 € 

Llagosta, la 21.493,98 € 21.493,98 € 21.493,98 € 21.493,98 € 

Lliçà d'Amunt 24.471,21 € 24.471,21 € 24.471,21 € 24.471,21 € 

Lliçà de Vall 10.277,94 € 10.277,94 € 10.277,94 € 10.277,94 € 

Llinars del Vallès 15.847,99 € 15.847,99 € 15.847,99 € 15.847,99 € 

Martorelles 7.625,01 € 7.625,01 € 7.625,01 € 7.625,01 € 

Montmeló 13.970,22 € 13.970,22 € 13.970,22 € 13.970,22 € 

Montornès del Vallès 26.330,01 € 26.330,01 € 26.330,01 € 26.330,01 € 

Montseny 555,27 € 555,27 € 555,27 € 555,27 € 

Parets del Vallès 30.169,40 € 30.169,40 € 30.169,40 € 30.169,40 € 

Roca del Vallès, la 17.012,31 € 17.012,31 € 17.012,31 € 17.012,31 € 

Sant Antoni de Vilamajor 9.820,76 € 9.820,76 € 9.820,76 € 9.820,76 € 

Sant Celoni 28.690,28 € 28.690,28 € 28.690,28 € 28.690,28 € 

Sant Esteve de Palautordera 4.530,71 € 4.530,71 € 4.530,71 € 4.530,71 € 

Sant Feliu de Codines 10.065,96 € 10.065,96 € 10.065,96 € 10.065,96 € 

Sant Fost de Campsentelles 14.005,02 € 14.005,02 € 14.005,02 € 14.005,02 € 

Sant Pere de Vilamajor 7.188,39 € 7.188,39 € 7.188,39 € 7.188,39 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 11.747,57 € 11.747,57 € 11.747,57 € 11.747,57 € 

Santa Maria de Martorelles 1.407,94 € 1.407,94 € 1.407,94 € 1.407,94 € 



 
 
 
 

 
 

Santa Maria de Palautordera 15.234,20 € 15.234,20 € 15.234,20 € 15.234,20 € 

Tagamanent 503,05 € 503,05 € 503,05 € 503,05 € 

Vallgorguina 4.726,87 € 4.726,87 € 4.726,87 € 4.726,87 € 

Vallromanes 4.046,63 € 4.046,63 € 4.046,63 € 4.046,63 € 

Vilalba Sasserra 1.191,21 € 1.191,21 € 1.191,21 € 1.191,21 € 

Vilanova del Vallès 8.705,48 € 8.705,48 € 8.705,48 € 8.705,48 € 

 
 
 
 
 

 
b) En relació amb la fitxa núm. 2. Serveis d’intervenció socioeducativa:  

 

Municipi 
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

Aiguafreda 2.972,03 € 3.015,65 € 7.356,96 € 11.501,05 € 

Bigues i Riells del Fai                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Caldes de Montbui 30.971,19 € 34.066,11 € 66.344,06 € 68.640,00 € 

Campins                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Canovelles 45.730,30 € 47.288,62 € 108.625,84 € 161.712,27 € 

Cànoves i Samalús                   -   €  217,30 € 1.790,15 € 4.992,81 € 

Cardedeu 14.960,00 € 36.412,60 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Figaró.-Montmany 1.566,30 € 1.497,55 € 4.350,21 € 8.014,05 € 

Fogars de Monclús                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Gualba                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

La Garriga                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

La Llagosta 22.545,07 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

La Roca del Vallès                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

L'Ametlla del Vallès 11.218,78 € 11.907,84 € 25.066,83 € 32.249,79 € 

Lliçà d'Amunt 12.504,60 € 12.754,69 € 13.009,79 € 13.269,98 € 

Lliçà de Vall 13.183,71 € 12.594,69 € 36.669,86 € 67.676,65 € 

Llinars del Vallès                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Martorelles                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Montmeló 16.303,86 € 16.691,38 € 40.459,13 € 62.348,64 € 

Montornès 40.875,41 € 43.837,71 € 89.721,06 € 110.039,32 € 

Montseny                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Parets del Vallès 37.215,45 € 38.175,77 € 89.987,46 € 135.198,10 € 

Sant Celoni 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Sant Fost de Campsentelles                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Sant Antoni de Vilamajor 8.080,70 € 8.597,88 € 17.947,66 € 22.784,90 € 

Sant Esteve de Palautordera                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Sant Feliu de Codines 11.942,03 € 12.136,82 € 30.184,29 € 48.838,56 € 

Sant Pere de Vilamajor                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  



 
 
 
 

 
 

Santa Eulàlia de Ronçana 3.831,11 € 4.816,59 € 16.281,57 € 33.841,43 € 

Santa Maria de Palautordera                   -   €  5.049,93 € 16.955,32 € 32.213,05 € 

Santa Maria de Martorelles                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Tagamanent                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Vallgorguina 4.439,08 € 4.894,28 € 7.200,00 € 7.200,00 € 

Vallromanes 3.000,00 € 3.964,35 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Vilalba Sasserra                   -   €                   -   €                   -   €                    -   €  

Vilanova del Vallès 8.660,37 € 9.410,26 € 18.226,41 € 18.480,00 € 

 

 

 

 

 

 
 

c) En relació amb la fitxa núm. 43. Desplegament de polítiques locals de joventut 

(Programes i serveis juvenils):  

 

i.  
 

Ajuntament Nom del programa o servei juvenil 
Eix on s’emmarca el programa o servei 

juvenil 

Aiguafreda Dinamització juvenil Dinamització, co-creació i promoció cultural  

l’Ametlla del 

Vallès 
PICA Jove Polítiques integrals de joventut 

Bigues i Riells 

del Fai 
Espai Jove la Cova Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Caldes de 

Montbui 
Dinamització Jove  Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Canovelles Servei municipal d’Iniciatives Juvenils El Local  Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Cànoves i 

Samalús 
Espais de joventut Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Cardedeu La Paki Records Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Figaró-

Montmany 
Estiu Espai Jove Dinamització, co-creació i promoció cultural 

la Garriga 
Servei integral d’informació i assessorament 

juvenil 
Polítiques integrals de joventut 

Gualba Consolidació del Servei de Joventut de Gualba Dinamització, co-creació i promoció cultural 

La Llagosta  Zona Jove Polítiques integrals de joventut 

Lliçà d’Amunt  Dinamització juvenil equipaments i medi obert Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Lliçà de Vall  Dinamització del Kaliu Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Llinars del 

Vallès 
Dinamització juvenil dins i fora de la Masoveria Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Martorelles Era Jove Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Montmeló Estació Jove Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Montornès del Kosmos, els pressupostos participatius joves Dinamització, co-creació i promoció cultural 



 
 
 
 

 
 

Vallès de Montornès 

Parets del 

Vallès  
Cal Jardiner  Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Sant Antoni de 

Vilamajor  
Vitalitat Espai Jove Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Sant Celoni Servei RUMB  Projectes de vida i emancipacions 

Sant Feliu de 

Codines 
Casal de Joves Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Santa Eulàlia 

de Ronçana  

Jove Participa a Santa Eulàlia – Pressupostos 

participatius de joventut 
Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Santa Maria de 

Palautordera 
Tardes Joves Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Vallromanes  Dinamització juvenil Dinamització, co-creació i promoció cultural 

Vilanova del 

Vallès 
Foment de la participació juvenil  Dinamització, co-creació i promoció cultural 

 

 

 

 

 

 

 

ii. 

 

Ajuntament 
2022 2023 2024 2025 

Pressupostat Atorgat Pressupostat Atorgat Pressupostat Atorgat Pressupostat Atorgat 

Aiguafreda 3.500,00 € 3.150,00 € 3.675,00 € 3.307,50 € 3.858,76 € 3.472,88 € 4.051,69 € 3.646,52 € 

l’Ametlla del Vallès 5.833,33 € 5.250,00 € 6.125,00 € 5.512,50 € 6.431,26 € 5.788,13 € 6.752,81 € 6.077,53 € 

Bigues i Riells del 

Fai 
4.861,11 € 4.375,00 € 5.104,17 € 4.593,75 € 5.359,38 € 4.823,44 € 5.627,34 € 5.064,61 € 

Caldes de Montbui 8.750,00 € 7.875,00 € 9.187,50 € 8.268,75 € 9.646,88 € 8.682,19 € 10.129,22 € 9.116,30 € 

Campins 1.000,00 € 900,00 € 1.050,00 € 945,00 € 1.102,50 € 992,25 € 1.157,63 € 1.041,86 € 

Canovelles 7.500,00 € 6.750,00 € 7.875,00 € 7.087,50 € 8.268,75 € 7.441,88 € 8.682,19 € 7.813,97 € 

Cànoves i Samalús 2.000,00 € 1.800,00 € 2.100,00 € 1.890,00 € 2.205,00 € 1.984,50 € 2.315,25 € 2.083,73 € 

Cardedeu 5.000,00 € 4.500,00 € 5.250,00 € 4.725,00 € 5.512,50 € 4.961,25 € 5.788,13 € 5.209,31 € 

Figaró-Montmany 1.250,00 € 1.125,00 € 1.312,50 € 1.181,25 € 1.378,13 € 1.240,31 € 1.447,03 € 1.302,33 € 

Garriga, la 6.250,00 € 5.625,00 € 6.562,50 € 5.906,25 € 6.890,63 € 6.201,56 € 7.235,16 € 6.511,64 € 

Gualba 1.000,00 € 900,00 € 1.050,00 € 945,00 € 1.102,50 € 992,25 € 1.157,63 € 1.041,86 € 

la Llagosta 6.250,00 € 5.625,00 € 6.562,50 € 5.906,25 € 6.890,63 € 6.201,56 € 7.235,16 € 6.511,64 € 

Lliçà d'Amunt 7.500,00 € 6.750,00 € 7.875,00 € 7.087,50 € 8.268,75 € 7.441,88 € 8.682,19 € 7.813,97 € 

Lliçà de Vall 7.777,78 € 7.000,00 € 8.166,67 € 7.350,00 € 8.575,00 € 7.717,50 € 9.003,75 € 8.103,38 € 

Llinars del Vallès 6.250,00 € 5.625,00 € 6.562,50 € 5.906,25 € 6.890,63 € 6.201,56 € 7.235,16 € 6.511,64 € 

Martorelles 3.000,00 € 2.700,00 € 3.150,00 € 2.835,00 € 3.307,50 € 2.976,75 € 3.472,88 € 3.125,59 € 

Montmeló 4.861,11 € 4.375,00 € 5.104,17 € 4.593,75 € 5.359,38 € 4.823,44 € 5.627,34 € 5.064,61 € 

Montornès del 

Vallès 
7.500,00 € 6.750,00 € 7.875,00 € 7.087,50 € 8.268,75 € 7.441,88 € 8.682,19 € 7.813,97 € 

Parets del Vallès 7.500,00 € 6.750,00 € 7.875,00 € 7.087,50 € 8.268,75 € 7.441,88 € 8.682,19 € 7.813,97 € 

Sant Antoni de 

Vilamajor 
4.861,11 € 4.375,00 € 5.104,17 € 4.593,75 € 5.359,38 € 4.823,44 € 5.627,34 € 5.064,61 € 



 
 
 
 

 
 

Sant Celoni 6.250,00 € 5.625,00 € 6.562,50 € 5.906,25 € 6.890,63 € 6.201,56 € 7.235,16 € 6.511,64 € 

Sant Feliu de 

Codines 
4.861,11 € 4.375,00 € 5.104,17 € 4.593,75 € 5.359,38 € 4.823,44 € 5.627,34 € 5.064,61 € 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 
7.777,78 € 7.000,00 € 8.166,67 € 7.350,00 € 8.575,00 € 7.717,50 € 9.003,75 € 8.103,38 € 

Santa Maria de 

Martorelles 
1.250,00 € 1.125,00 € 1.312,50 € 1.181,25 € 1.378,13 € 1.240,31 € 1.447,03 € 1.302,33 € 

Santa Maria de 

Palautordera 
3.888,89 € 3.500,00 € 4.083,33 € 3.675,00 € 4.287,50 € 3.858,75 € 4.501,88 € 4.051,69 € 

Tagamanent 555,56 500,00 € 583,33 € 525,00 € 612,50 € 551,25 € 643,13 € 578,81 € 

Vallromanes 5.000,00 € 4.500,00 € 5.250,00 € 4.725,00 € 5.512,50 € 4.961,25 € 5.788,13 € 5.209,31 € 

Vilalba Sasserra 1.250,00 € 1.125,00 € 1.312,50 € 1.181,25 € 1.378,13 € 1.240,31 € 1.447,03 € 1.302,33 € 

Vilanova del Vallès 4.861,11 € 4.375,00 € 5.104,17 € 4.593,75 € 5.359,38 € 4.823,44 € 5.627,34 € 5.064,61 € 

 
d) En relació amb la fitxa 46. Envelliment de quilòmetre zero: 

 

MUNICIPI 
Pressuposta

t 2022 

Previsió 
finançame

nt 2022 

Pressupostat 
2023 

Previsió 
finançament 

2023 

Pressupostat 
2024 

Previsió 
finançament 

2024 

Pressupostat 
2025 

Previsió 
finançament 

2025 

Caldes de 
Montbui 

0,00 € 0,00 € 10.021,21 € 9.353,13 € 7.207,69 € 6.727,18 € 7.207,69 € 6.727,18 € 

Canovelles 15.000,00 € 
12.000,00 

€ 
9.500,36 € 8.867,00 € 6.833,07 € 6.377,54 € 6.833,07 € 6.377,54 € 

Cardedeu 0,00 € 0,00 € 10.478,43 € 9.779,87 € 7.536,55 € 7.034,11 € 7.536,55 € 7.034,11 € 

La Llagosta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.369,83 € 5.011,84 € 5.369,83 € 5.011,84 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

4.779,50 € 3.823,60 € 0,00 € 0,00 € 3.052,85 € 2.849,33 € 3.052,85 € 2.849,33 € 

Total 19.779,50 € 
15.823,60 

€ 
30.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 30.000,00 € 28.000,00 € 

 
e) En relació amb la fitxa 49. Prevenció de conductes de risc:  

 

MUNICIPI 
Pressupostat 

2022 

Previsió 
finançament 

2022 

Pressupostat 
2023 

Previsió 
finançament 

2023 

Pressupostat 
2024 

Previsió 
finançament 

2024 

Pressupostat 
2025 

Previsió 
finançament 

2025 

L'Ametlla del 
Vallès 

6.000,00 € 634,83 € 6.000,00 € 603,75 € 6.000,00 € 567,20 € 6.000,00 € 541,99 € 

Canovelles 40.611,00 € 4.296,88 € 40.945,00 € 4.120,12 € 41.121,00 € 3.887,30 € 41.501,00 € 3.748,88 € 

Figaró-
Montmany 

800,00 € 84,64 € 800,00 € 80,50 € 800,00 € 75,63 € 800,00 € 72,27 € 

Montornès del 
Vallès 

23.139,11 € 2.448,25 € 23.370,50 € 2.351,67 € 23.604,21 € 2.231,38 € 23.840,25 € 2.153,54 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

4.700,00 € 497,29 € 4.700,00 € 472,94 € 4.700,00 € 444,31 € 4.700,00 € 424,56 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

534,00 € 56,50 € 534,00 € 53,73 € 534,00 € 50,48 € 534,00 € 48,24 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

3.500,00 € 370,32 € 3.500,00 € 352,19 € 3.500,00 € 330,87 € 3.500,00 € 316,16 € 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

6.400,00 € 677,16 € 10.400,00 € 1.046,51 € 16.000,00 € 1.512,53 € 20.000,00 € 1.806,65 € 

Vilanova del 
Vallès 

3.000,00 € 317,42 € 3.000,00 € 301,88 € 3.000,00 € 283,60 € 3.000,00 € 271,00 € 

Total 88.684,11 € 9.383,29 € 93.249,50 € 9.383,29 € 99.259,21 € 9.383,29 € 103.875,25 € 9.383,29 € 

 
f) En relació amb la fitxa 50. Servei d’atenció en l’entorn domiciliari (SAED):  

 

- SAD Social:  



 
 
 
 

 
 

 

Municipi 
 Previsió hores SAD 

2022-2025  
Previsió 

finançament 2022 
Previsió 

finançament 2023 
Previsió 

finançament 2024 
Previsió 

finançament 2025 

Aiguafreda 521 6.528,32 € 6.528,32 € 6.682,94 € 7.215,51 € 

Ametlla del Vallès, l' 1.792 22.469,80 € 22.469,80 € 23.001,98 € 24.835,01 € 

Bigues i Riells del Fai 1.939 24.320,20 € 24.320,20 € 24.896,20 € 26.880,19 € 

Caldes de Montbui 3.691 46.291,03 € 46.291,03 € 47.387,40 € 51.163,72 € 

Campins 112 1.405,98 € 1.405,98 € 1.439,28 € 1.553,98 € 

Canovelles 3.488 43.736,38 € 43.736,38 € 44.772,24 € 48.340,16 € 

Cànoves i Samalús 654 8.202,04 € 8.202,04 € 8.396,30 € 9.065,40 € 

Cardedeu 3.818 47.881,60 € 47.881,60 € 49.015,64 € 52.921,72 € 

Figaró-Montmany 237 2.967,97 € 2.967,97 € 3.038,26 € 3.280,38 € 

Fogars de Montclús 98 1.234,44 € 1.234,44 € 1.263,67 € 1.364,38 € 

Garriga, la 3.454 43.317,92 € 43.317,92 € 44.343,87 € 47.877,65 € 

Gualba 321 4.023,08 € 4.023,08 € 4.118,37 € 4.446,56 € 

Llagosta, la 2.816 35.310,88 € 35.310,88 € 36.147,19 € 39.027,78 € 

Lliçà d'Amunt 3.206 40.201,86 € 40.201,86 € 41.154,01 € 44.433,59 € 

Lliçà de Vall 1.346 16.884,86 € 16.884,86 € 17.284,76 € 18.662,19 € 

Llinars del Vallès 2.076 26.035,42 € 26.035,42 € 26.652,05 € 28.775,96 € 

Martorelles 999 12.526,58 € 12.526,58 € 12.823,26 € 13.845,15 € 

Montmeló 1.830 22.950,58 € 22.950,58 € 23.494,15 € 25.366,41 € 

Montornès del Vallès 3.449 43.255,60 € 43.255,60 € 44.280,07 € 47.808,77 € 

Montseny 73 912,16 € 912,16 € 933,76 € 1.008,18 € 

Parets del Vallès 3.952 49.563,09 € 49.563,09 € 50.736,95 € 54.780,20 € 

Roca del Vallès, la 2.229 27.948,27 € 27.948,27 € 28.610,20 € 30.890,16 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

1.287 16.133,85 € 16.133,85 € 16.515,98 € 17.832,13 € 

Sant Celoni 3.759 47.133,09 € 47.133,09 € 48.249,40 € 52.094,42 € 

Sant Esteve de 
Palautordera 

594 7.443,12 € 7.443,12 € 7.619,40 € 8.226,59 € 

Sant Feliu de Codines 1.319 16.536,62 € 16.536,62 € 16.928,28 € 18.277,30 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

1.835 23.007,76 € 23.007,76 € 23.552,68 € 25.429,61 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

942 11.809,29 € 11.809,29 € 12.088,99 € 13.052,36 € 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

1.539 19.299,18 € 19.299,18 € 19.756,27 € 21.330,66 € 

Santa Maria de 
Martorelles 

184 2.313,00 € 2.313,00 € 2.367,78 € 2.556,47 € 

Santa Maria de 
Palautordera 

1.996 25.027,08 € 25.027,08 € 25.619,83 € 27.661,48 € 

Tagamanent 66 826,39 € 826,39 € 845,96 € 913,37 € 

Vallgorguina 619 7.765,39 € 7.765,39 € 7.949,31 € 8.582,80 € 

Vallromanes 530 6.647,96 € 6.647,96 € 6.805,41 € 7.347,73 € 

Vilalba Sasserra 156 1.956,99 € 1.956,99 € 2.003,34 € 2.162,99 € 

Vilanova del Vallès 1.140 14.301,62 € 14.301,62 € 14.640,34 € 15.807,04 € 

Total 58.067,74 728.169,40 € 728.169,40 € 745.415,52 € 804.818,00 € 

 
 

- Servei de teleassistència avançada:  

 

Municipi 
 Previsió 

finançament 2022  
 Previsió 

finançament 2023  
 Previsió 

finançament 2024  
 Previsió 

finançament 2025  

Aiguafreda 5.016,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 5.280,00 € 

Ametlla del Vallès, l' 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 9.900,00 € 

Bigues i Riells del Fai 11.880,00 € 13.200,00 € 14.520,00 € 14.520,00 € 

Caldes de Montbui  -   €   -   €   -   €   -   €  

Campins  -   €   -   €   -   €   -   €  

Canovelles 25.410,00 € 26.393,40 € 27.192,00 € 27.720,00 € 

Cànoves i Samalús 3.894,00 € 3.894,00 € 3.894,00 € 3.894,00 € 



 
 
 
 

 
 

Cardedeu  -   €   -   €   -   €   -   €  

Figaró-Montmany 1.980,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 1.980,00 € 

Fogars de Montclús  -   €   -   €   -   €   -   €  

Garriga, la  -   €   -   €   -   €   -   €  

Gualba  -   €   -   €   -   €   -   €  

Llagosta, la 12.708,41 € 12.708,41 € 12.708,41 € 12.708,41 € 

Lliçà d'Amunt 1.980,00 € 3.300,00 € 1.980,00 € 3.300,00 € 

Lliçà de Vall  -   €   -   €   -   €   -   €  

Llinars del Vallès  -   €   -   €   -   €   -   €  

Martorelles  -   €   -   €   -   €   -   €  

Montmeló  -   €   -   €   -   €   -   €  

Montornès del Vallès 7.551,56 € 7.551,56 € 7.551,56 € 7.551,56 € 

Montseny  -   €   -   €   -   €   -   €  

Parets del Vallès  -   €   -   €   -   €   -   €  

Roca del Vallès, la 20.906,82 € 22.370,00 € 22.370,00 € 22.370,00 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 6.270,00 € 

Sant Celoni  -   €   -   €   -   €   -   €  

Sant Esteve de Palautordera  -   €   -   €   -   €   -   €  

Sant Feliu de Codines 840,00 € 1.008,00 € 1.176,00 € 1.344,00 € 

Sant Fost de Campsentelles 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 11.880,00 € 

Sant Pere de Vilamajor 5.940,00 € 6.270,00 € 6.600,00 € 6.930,00 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 10.560,00 € 11.220,00 € 12.210,00 € 13.200,00 € 

Santa Maria de Martorelles  -   €   -   €   -   €   -   €  

Santa Maria de Palautordera  -   €   -   €   -   €   -   €  

Tagamanent 429,00 € 429,00 € 429,00 € 429,00 € 

Vallgorguina  -   €   -   €   -   €   -   €  

Vallromanes 2.706,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.706,00 € 

Vilalba Sasserra  -   €   -   €   -   €   -   €  

Vilanova del Vallès 2.640,00 € 2.772,00 € 2.904,00 € 3.036,00 € 

 

3. Facultar a la senyora Roser Colomer Soler, consellera de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat, per a la signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de Canovelles.  
 

4. Notificar aquest acord als ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials 
Resta del Vallès Oriental. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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