A)SERVEI D’ATENCIÓ DIURNA
B) PROGRAMA DE SUPORT AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS DELS SERVEI
D’ATENCIÓ DIURNA DURANT ELS PERIODES DE VACANCES ESCOLARS D’ESTIU
I DE PROMOCIÓ A ACTIVITATS QUE GARANTEIXIN LA COBERTURA DE
NECESSITATS BÀSIQUES DELS INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS
C) SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT SITUACIONS DE RISC.
Tortosa ( Baix Ebre) , 29 desembre de 2017
REUNITS
D'una part Sandra Zaragoza Vallés, que ostenta la Presidència del Consell Comarcal del
Baix Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data 29 de desembre de 2017
De l'altra Ramon Brull Melich, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles.
Les parts es reconeixen capacitat mútua per aquest acte i
MANIFESTEN
I- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Baix Ebre van signar en data 21/7/2016 el Contracte programa
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Tanmateix en
data 25/10/2017 es va signar l’addenda al contracte programa per l’exercici 2017 que
inclou la fitxa econòmica del contracte programa 2018-2019.
Aquests documents articulen els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix
Ebre quant a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els
eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
II- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots
els serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de
manera progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què
col·laboren ambdues parts
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
I L’AJUNTAMENT DE CAMARLES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS
I ADOLESCENTS:

Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis
d’acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament
de cadascun.
III- La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, estableix a l’article 103 que els serveis socials bàsics han de valorar
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més,
l’article 104 de la Llei estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la
situació de risc, i entre aquestes preveu l’atenció en el servei d’intervenció
socioeducativa.
La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i
com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de més de 20.000
habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit entre la Generalitat de
Catalunya i els ens locals.
Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o
individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.
Els últims anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les entitats
municipalistes han definit el model de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial
per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, que ha de servir com a
guia fins la regulació normativa d’aquests serveis.

A) Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna com el servei diürn per l’atenció d’infants i
adolescents en situació de risc ( de 3 a 16 anys), fora de l’horari escolar en els
períodes lectius, i pels períodes no lectius, aquest horari s’amplia per abastar
també l’horari escolar. Aquest servei busca donar suport, estimular i potenciar
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics, i compensar les mancances dels infants i adolescents
atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la
comunitat.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies incorpora al Contracte
Programa del Consell Comarcal del Baix Ebre 80 places amb el següent detall:
-Deltebre: 20 places
-Roquetes: 20 places
-Ametlla Mar,Perelló i Ampolla: 20 places
-Aldover, Xerta, Camarles, Aldea, Alfara, Benifallet, Paüls i Tivenys: 20 places
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Fruit d’aquests treballs s’ha conceptualitzat el següent:

B) Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les
activitats dels serveis d’atenció diürna durant el període de vacances escolars
d’estiu. Una d’aquestes mesures és la promoció d’una nova línia d’acció basada
en el fet que els ens locals i les entitats que presten serveis d’intervenció
socioeducativa a infants i adolescents puguin ampliar la seva activitat durant el
període estival i puguin contribuir d’una manera més eficaç a cobrir les
necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies incorpora al Contracte
Programa del Consell Comarcal del Baix Ebre 80 places amb el següent detall:
-Deltebre: 20 places
-Roquetes: 20 places
-Ametla Mar,Perelló i Ampolla: 20 places
-Aldover, Xerta, Camarles, Aldea, Alfara, Benifallet, Paüls i Tivenys: 20 places

-

Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc:
Servei d’intervenció socioeducativa per progenitors/res, tutors/res o
guardadors/res amb infants de 0-3 anys en situació de risc que mitjançant
activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral
i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família.

-

Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc:
Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el recolzament
necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de
risc, fomentant mitjançant el treballa individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i
hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats
relacionals dirigides a disminuir la situació de risc..

-

Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc:
Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat
de què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves
responsabilitats personals i socials.

IV- L’Ajuntament de Camarles te signat amb el Consell Comarcal del Baix Ebre el
conveni marc de serveis socials per a la prestació, el manteniment i la millora de les
prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i
altres programes relatius al benestar social, en el qual s’inclou aquesta nova prestació.
Vistos aquests antecedents, ambdues parts
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C) Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servis socioeducatius davant situacions de risc Aquesta fitxa
engloba, d’acord amb el nou model de serveis d’intervenció socioeducativa, els
serveis següents:

ACORDEN
Primer. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles col·laboraran
mútuament en el desenvolupament de la prestació de:
A) Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna
Els Objectius que s’han d’assolir són:
Generals
-

Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació
de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats que els garanteixin un
nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració
social i l’adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint
situacions més greus de desprotecció.

Específics
-

En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de
vida:
 Desenvolupament personal i integració social.
 Adquisició d’aprenentatges.

-

Quant al servei mateix:

-

La temporalitat de la intervenció serà l’establerta en el pla de treball individual
d’acord amb els objectius a assolir amb l’infant i la família.

B) Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les
activitats dels serveis d’atenció diürna durant el període de vacances escolars
d’estiu.
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 Atendre infants i adolescents en situació de risc (de 3 a 16 anys)que
viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport per
pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells que estan en situació de
risc.
 Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
 Compensar dèficits socioeducatius.

Objectius que s’han d’assolir
General
-

Mantenir l’activitat dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el període de
vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de
necessitats socioeducatives i alimentàries dels infants i adolescents atesos.

Específics
-

Prestar les activitats diàries dels serveis d’intervenció socioeducativa durant el
període de les vacances escolars d’estiu.
Garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos
en aquest període estival en què els centres escolars estan tancats.

-

C) Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servis socioeducatius davant situacions de risc
Objectius que s’han d’assolir
General
-

Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies, afavorint el seu desenvolupament personal, la integració social i
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i
compensant els dèficits socioeducatius.

Específics
Proporcionar suport a la criança i educació dels infants de 0 a 3, mitjançant
l’oferiment d’espais individuals i/o grupals per treballar mitjançant la intervenció
dels professionals en la millora de la cobertura de les necessitats dels infants en
situació de risc.
 Suport a la criança i educació dels infants en situació de risc.
 Observació i intervenció per reduir la situació de risc i prevenir situacions
de desprotecció.
 Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals.
 Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referència i la
vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis.
-

Prestar el recolzament necessari a les famílies amb infants i adolescents en
situació de risc per aconseguir que aquests tinguin cobertes les seves
necessitats bàsiques en el seu nucli familiar i evitar l’agreujament de la situació
de desprotecció.
 Orientar, assessorar i recolzar a la família o unitat de convivència de
l’infant o adolescent
 Millorar la capacitat de la família per fer atendre de manera satisfactòria
les necessitats de l’infant o l’adolescent
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-

 Promocionar les relacions familiars, la parentalitat i les relacions entre els
membres de la unitat de convivència.
 Treballar la integració i socialització i reforçar els sistemes de
recolzament social
 Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família i
enfortir la seva capacitat per enfrontar-se eficaçment als problemes.
-

Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de
risc i adolescents refractaris a l’acolliment residencial procurant la cobertura de
les seves necessitats bàsiques i evitant el deteriorament de les situacions de
risc.
 Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc
 Donar suport i guia a l’adolescent en la recerca de recursos
 Acompanyar a l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i
recursos del territori per afavorir la seva integració social i laboral.
 Procurar cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent.
 Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats
personals i socials, amb adolescents en situació de desprotecció pròxims
a la majoria d’edat.
 Millorar les seves habilitats socials, reforçar les seves xarxes de suport
social i familiar i aconseguir la seva vinculació a altres serveis o projectes.
 Proporcionar un referent adult proper que intervé i acompanya a
l’adolescent als recursos i serveis del territori, mediant en els possibles
conflictes amb l’entorn (amb la seva família, amb els serveis que atenen
l’adolescent....).

Segon. El Consell Comarcal del Baix Ebre, que prestarà el servei de manera itinerant a
la comarca assumeix els següents compromisos:

-

-

Atendre la gestió del Servei d’Atenció Diürna davant les situacions de risc
segons la normativa establerta.
Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del sector
territorial.
Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de
l’organització interna.
Recursos humans: una persona amb titulació universitària en l’àmbit de les
ciències socials encarregada de la direcció i la coordinació, una persona titulada
en educació social i una en integració social. Per cada vint persones usuàries,
dues persones titulades en educació social, o una en educació social i una altra
en integració social i 0.20 de coordinació.
Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza
Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei.

B) Fitxa 2.1.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna, programa de suport al manteniment de les
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A) Fitxa 2.1 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servei d’atenció diürna

activitats dels serveis d’atenció diürna durant el període de vacances escolars
d’estiu.
-

Els infants i adolescents han d’estar derivats pels equips bàsics d’atenció social.
L’activitat es pot desenvolupar durant el període comprés entre l’última setmana
de juny i la primera de setembre, ambdues incloses, parcialment o íntegrament, i
de manera preferent durant el mes d’agost.
Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment respecte a
l’any anterior.
Les activitats han de ser diàries, de dilluns a divendres, amb un mínim de sis
hores d’atenció directa i amb prestació continuada.
Garantir un mínim de dos àpats al dia, mitjançant càtering.
Complir les condicions tècniques i materials per al desenvolupament de l’activitat
en funció dels criteris que estableix la Cartera de serveis socials vigent per als
Serveis d’Atenció Diürna.
Recursos humans: Els especificats en la fitxa 2.1.
Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza
Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei.

C) Fitxa 2.2 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i
adolescents: servis socioeducatius davant situacions de risc

-

Atendre la gestió del Programa d’atenció social i educativa davant les situacions
de risc segons la normativa establerta.
Garantir la bona articulació amb la resta dels serveis comunitaris del seu sector
territorial.
Vetllar pel funcionament durant l’horari establert i responsabilitzar-se de
l’organització interna
Recursos humans: El servei serà prestat, en tant en quant no hagi modificacions
en el Contracte Programa actual, per dos psicòlegs/òlogues, dos educadors/es
socials, un treballador/a social i un integrador/a social a temps complert.
Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil respecte a l’activitat que es realitza
Destinar els recursos proporcionats pel Departament a aquest servei.

Tercer. L’Ajuntament de Camarles assumeix els següents compromisos:
-Cedir de manera gratuïta al Consell Comarcal del Baix Ebre els espais físics
necessaris i adequats per portar a terme aquesta activitat (individual i grupal) i
assumir el finançament de la infraestructura, dels locals, de la neteja, dels
subministraments, del material, del manteniment del sistema d’informació, del suport
administratiu, entre d’altres.
-Disposar d’una pòlissa patrimonial respecte als bens dels espais cedits i dels propis
edificis.
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-

-Aportar abans del dia 30 de juny de cada anualitat al Consell Comarcal del Baix
Ebre la part no finançada dels costos del servei que es distribuirà en funció de la
població dels municipis de la comarca, i que s’aprovarà mitjançant una addenda
anual.
L’Ajuntament de Camarles aportarà la quantitat de 9.393,36 € per la prestació del servei
durant l’any 2018.
Quart. El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà
vigent fins el 31/12/2019. Atesa la seva naturalesa i finançament derivat d’un compromís
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no es preveu la possibilitat de
pròrroga. Si es manté l’aportació econòmica del departament ambdues parts es
comprometen a formalitzar un nou conveni de col·laboració.
I perquè consti i produeixi els efecte que d’ells se’n deriven, se signa el present
document, per duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats a l’inici.
1r Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Camarles

Codi Validació: QSGWA9N9LMPGCC65FPW5L6JNL | Verificació: http://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8

La Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Ebre

