ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 20162019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT, EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
REUNITS
D’una banda, l’il·lustríssim Senyor Josep Lara i Tristante, President del Consell Comarcal
del Berguedà.
I de l’altra, l’il·lustríssim Senyor Lluís Campmajor i Puig Alcalde de l’Ajuntament de Gósol.

MANIFESTEN
1. Que el 2016 el Consell Comarcal del Berguedà (en endavant CCB) i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF), van signar
un contracte programa (en endavant CP) en les que es contemplaven les
condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues
administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.
Que durant els anys 2017, 2018 i 2019 s’han signat les corresponents addendes
anuals, en les quals s’ha contemplat algunes millores en determinats serveis, així
com a l’ampliació de nous serveis (SEAIA, SIOAS, Servei de dinamitzadors cívics,
finançament d’administratius de serveis socials, millores en el sistema de a
resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència i per als seus
fills i filles).
1. Que el 2016 el CCB va signar amb l’Ajuntament , un nou CP 2016-2019, amb les
corresponents ADDENDES anuals, en les que s’acordaven les condicions
d’articular mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la Comarca quan a la
prestació i finançament dels Serveis Socials i altres programes com Ciutadania i
Immigració, Igualtat, Inclusió i Joventut. Aquest CP està vinculat al CP que el
Consell Comarcal del Berguedà, signa amb el DTSF.
2. Que en data 07-01-2020, el Consell Comarcal del Berguedà va signar una
ADDENDA DE PRÒRROGA per al 2020, en el qual es contempla la continuïtat del
programes i serveis de l’exercici 2019, pel 2020; mentre no se signi el nou CP
quadriennal (2020-2024).
3. Que en el proper CP, segons manifesta el DTSF, es pretén fer un salt qualitatiu
en l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge
integral de les necessitats de les persones i la comunitat. Perquè aquest avenç

sigui significatiu, realista i sostenible, cal un període de temps de reflexió,
definició, maduració i implantació sense que estigui sotmès a la immediatesa
que requereix a hores d’ara assegurar la continuïtat dels serveis i programes
recurrents.
4. Que per garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis i programes
que s’estan prestant, així com del seu finançament, s’acorda prorrogar les
condicions de l’exercici 2019 per al 2020 en els temes de la present ADDENDA,
mentre no es signi el nou CP quadriennal.

ACORDS
Primer
Prorrogar per al 2020 els serveis i programes inclosos en l’ADDENDA 2019 del CP 20162019, en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la
concurrència per a tot l’exercici 2020, mentre no es signi el nou CP quadriennal.
Que per aquest any 2020, el Consell Comarcal del Berguedà executarà les actuacions de
millora contemplades en l’ampliació de l’addenda del DTSF de 2019:
-

Resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus
fills i filles, mitjançant els serveis i programes que es gestionen dels del Consell
Comarcal, així com l’atenció davant de situacions d’acolliment residencial
d’urgència.

Segon
Els imports de les aportacions d’ambdues parts per a l’exercici 2020 consten en l’annex
d’aquesta addenda. Es contempla la regularització de la subvenció de les professionals
dels serveis socials bàsics corresponents a l’any 2018 i 2019.
I, com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda.
L’Il·lustríssim Senyor Josep Pere
Lara Tristante
President del Consell Comarcal
Del Berguedà
Signat electrònicament

L’Il·lustríssim Senyor Lluís Campmajor Puig
Alcalde de l’Ajuntament de Gósol
Signat electrònicament

ANNEX

Fitxa 1 – Professionals dels Equips Bàsics de Serveis Socials
Fitxa 2.1 – Servei d’Atenció Domiciliària Social (SAD Social)
Fitxa 2.2 – Servei d’Atenció Domiciliària amb Dependència (SAD DP)
Fitxa 2.3 – Servei de teleassistència
Fitxa 2.4 – Berguedà Ajudes Tècniques (BAT)
Fitxa 3 – Referent Comunitari i suport a la dependència (PIA’S)
Fitxa 4 – Programa de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social
Fitxa 5 – Centre Obert (Berga)
Fitxa 6.1 – Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà (SSIB)
(Avià, Bagà, Gironella, Guardiola de Berguedà i Puig-reig)
Fitxa 6.2 – Servei de Suport a les Famílies (SSF)
Fitxa 7.1 – Servei de primera acollida
Fitxa 7.2 – CITE. Servei Assessorament Jurídic
Fitxa 8.1 – Programa d’Inclusió Social
Fitxa 8.2 – Programa de Desenvolupament Comunitari (PDC)
Fitxa 8.3 - Serveis Integrals d’Acompanyament i Suport a la Inserció
de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental
Fitxa 8.4 – Servei laboral per a persones destinatàries de la RMI
Fitxa 9 – Servei de Transport Adaptat
Fitxa 10 – Programa de dinamització de la gent gran de municipis
petits

Aportació municipal
(Nivell 1 – Facturació CCB)
1.954,80€

Import a subvencionar
(Nivell 2- subvenció)
4.848,64€

60€
34€
16€

Import Regularització EBAS
2018 i 2019
98,80€

Fitxa 11.1 – Polítiques de Joventut (Personal)
Fitxa 11.2 – Polítiques de Joventut (inspecció d’instal·lacions)
Fitxa 11.3 – Polítiques de Joventut (seguiment d’activitats
d’educació en el lleure)
Fitxa 12 – Oficines Joves i serveis especialitzats d’emancipació
Fitxa 13 – Suport a Plans Locals i comarcals de Joventut
Fitxa 14 – Posada funcionament d’un punt de voluntariat
Fitxa 15.1 – Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Fitxa 15.2 – Accions d’igualtat
Fitxa 16 – Mediació
Fitxa 17 – Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència -EAIA

200€
600€
350€
45€

500€

