RESOLUCIÓ sobre la flexibilització de les condicions de les Addendes de del
Contracte programa 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionals pel COVID-19

Atès el Decret Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i
sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19

Vista la proposta del Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies de data 15 de
juny de 2020.

RESOLC
1. Flexibilitzar les condicions de prestació, execució i justificació dels serveis i
programes inclosos en el Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes i
serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a l’exercici 2020 en base
als següents criteris:

1.- Condicions generals.
-

Adaptar les actuacions durant el període d’estat d’alarma i durant el període de

desconfinament gradual, per tal de donar atenció amb altres actuacions telemàtiques quan
no es pugui donar atenció o altres tipus d’actuacions presencials.
- Adaptar l’atenció o qualsevol altra actuació prevista de l’activitat en grups reduïts o
individualitzats mantenint la despesa dels professionals i locals. Es permet una disminució
del nombre d’usuaris mantenint la contractació dels mateixos professionals i despeses de
manteniment. Es permet la disminució dels indicadors i resultats reals respecte els esperats
sense que afecti al finançament.

- Transformar les actuacions presencials en actuacions per teletreball amb objectius similars.
En el cas d’activitats formatives podran efectuar aquestes activitats formatives presencials
en activitats formatives a distància.
- Efectuar seguiment personalitzat dels usuaris a través de trucades, videoconferències,
correus electrònics i/o visites, en el cas que sigui possible, per conèixer l’estat de les
persones destinatàries finals en aquesta situació excepcional i acompanyar-los, supervisarlos, guiar-los i assessorar-los sobre les seves actuacions i necessitats. Fer també seguiment
amb referents familiars, en els casos que sigui necessari.
- En el cas de mentoria, acompanyaments, tutories, o d’altres tipus d’actuació que impliquin
alguna mena de relació entre persones físiques també es podran fer modificacions que
adaptin aquestes relacions a mitjans que permetin el seguiment en format telemàtic.
- Efectuar despeses d’adaptació a l’estat d’alarma i al desconfinament gradual de les
activitats en quan a planificació, elaboració o contractació d’ eines o serveis per poder
sostenir la situació d’excepcionalitat. Les despeses d’inversió no es finançaran en cap cas
tot i que poden formar part del pressupost del servei.
- Efectuar despeses en material sanitari o de protecció individual (mascaretes, bates,
pantalles, ulleres...) necessàries per dur el servei incloent

qualsevol altre despesa

sobrevinguda per a fer front a l’estat d’alarma com la desinfecció d’espais sempre i quant no
tingui la consideració de despesa per inversió pròpia o aliena (cap VI o VII).
- Efectuar canvis en el lloc d’execució inicial, ja sigui perquè tot s’executa de manera virtual
com perquè es canvien prioritats o localitzacions quan sigui possible fer-ho
presencialment. Imputar despeses de subministrament d’espais o llocs diferents i diversos
quan aquests conceptes estiguin inclosos en el finançament del DTSF en la fitxa ordinària
del CP.
- Substituir per actuacions innovadores part de les actuacions que no es puguin realitzar
amb motiu de l’estat d’alarma, sempre que l’objectiu del servei es mantingui.
- Qualsevol altra actuació no prevista en els paràgrafs anteriors i que contribueixi al
compliment dels objectius dels serveis durant l’estat d’alarma i durant el període de
desconfinament gradual.

2.- Condicions específiques per serveis/programes
A més de les condicions generals per a les següents fitxes es tindran en compte els criteris
especificats per cadascuna d’elles
Servei d’Atenció Domiciliària social (SAD social) (Fitxa 1)
Les hores de SAD social previstes en el CP 2020, per les persones en situació de
problemàtica social o relacional que no s’hagin pogut prestar, dins en el període de l’alarma i
de fases de desconfinament que s’estableixin per les autoritats competents, seran
facturables i es podran justificar per part de l’ens local, fins el valor màxim previst pel període
2020, sempre i quan sigui per causa aliena a l’entitat prestadora i sempre que estiguin
relacionades amb la crisi de la COVID 19.
El DTSF abonarà als EL com a hores efectivament realitzades aquelles que se’n derivin de
les següent situacions:
•

Renúncia temporal de la persona usuària o de la seva família.

•

Serveis prestats a porta del domicili de la persona usuària per preservar el
distanciament físic en cas de confinament (entrega de roba, medicació, compra
d’aliments, etc.).

•

Es consideraran hores d’atenció aquelles que s’han prestat com a seguiment i suport
via telemàtica (telèfon, videoconferència,...):
-

Hores d’atenció telemàtica que corresponguin a SAD social amb gestió
contractada a les entitats prestadores o d’altres entitats contractades des
de l’ens local per a prestar servei de SAD social.

-

Hores d’atenció telemàtica de personal propi dels ens locals, sempre i
quan no estiguin ja finançats en el marc del Contracte Programa o pel
supòsits anteriors.

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD dependència) (Fitxa 1)
Les hores de SAD dependència, previstes en el CP 2020 per a cada ens local, prestades a
les persones ateses amb grau de dependència seran justificables en la seva totalitat dins en
el període de l’alarma i de fases de desconfinament que s’estableixin per les autoritats
competents, atenent el següent supòsits:
•

Si la intensitat de les hores d’atenció per la persona atesa és superior als llindars
establerts per grau de dependència segons normativa.

•

Independentment del grau de dependència establert, es compatibilitzarà amb la resta
de serveis i prestacions socials.

•

El seguiment i suport via telemàtica (telèfon, videoconferència,...), es consideraran
hores d’atenció.

•

L’actualització o inici del Pla d’Integral d’Atenció (PIA) no serà necessari per acreditar
les modificacions del servei.

El DTSF abonarà als EL com a hores efectivament realitzades per SAD aquelles que se’n
derivin de les següent situacions:
•

Renúncia temporal de la persona usuària o de la seva família.

•

Serveis prestats a porta del domicili de la persona usuària per preservar el
distanciament físic en cas de confinament (entrega de roba, medicació, compra
d’aliments, etc.).

L’increment d’hores realitzades per SAD Dependència tot i que no hi s’hagi pogut actualitzar
o modificar el Pla d’Integral d’Atenció (PIA) per causa d’efectes COVID 19, seran
considerades per al pagament sempre i quan s’acrediti la prestació efectiva d’aquestes
hores.
Ajudes d’urgència social (AUS) i ajudes d’urgència social per pobresa energètica
(AUS PE) (Fitxa 1)
Els imports en concepte d’AUS i AUS PE es compensaran entre ells. És a dir, el DTSF
pagarà el 100 % dels imports signats quan la suma de la despesa executada per AUS i AUS
PE sigui igual o superior al 100% de l’import signat en l’Addenda de pròrroga 2020. Si la
suma és inferior al 100%, es pagarà la part corresponent per cada concepte.
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en risc
i les seves famílies (Fitxa 2)
Incloure la despesa d’àpats durant el període d’estiu al servei d’atenció diürna de centre
obert. Els àpats es poden oferir presencialment o mitjançant altres modalitats no presencials
adaptades al període d’alarma i al període de desconfinament que garanteixin una
alimentació saludable durant el període d’estiu.
Transport adaptat (Fitxa 9)
El servei de transport adaptat és un dels serveis que han hagut d’interrompre la seva
activitat i que han tingut el seu personal a disposició de l’administració per la situació
d’emergència. En conseqüència, també per a aquest servei, el DTSF ha previst la continuïtat
del finançament corresponent, supeditat a que no s’hagi tirat endavant amb l'aplicació d'un
expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Programes d’atenció social a persones afectades pel VIH/sida i d’atenció social a
persones amb drogodependències (Fitxes 20 i 21)
Els programes d’atenció social a persones afectades pel VIH/sida (Fitxa 20), es fan
operatius mitjançant accions de comunicació, informació i sensibilització aprofitant diferents
contexts que sempre aglutinen grups de població, com per exemple, xerrades a les escoles,
campanyes informatives en festes majors, etc.
Atès que, les restriccions de trobades de grup de persones, suspensió d’actes públics i
tancament de les escoles, entre d’altres, durant l’estat d’alarma i diferents fases de
desconfinament, no haurà fet possible dur a terme part de l’activitat programada per l’any
2020, el DTSF abonarà als EL el total dels programes previstos sempre i quan es justifiquin
les activitats previstes dutes a terme durant els mesos en els que hi ha hagut possibilitat de
realitzar-les i es presenti un pla de reprogramació per les activitats suspeses que no s’hagin
pogut realitzar a causa del context de la crisi sanitària per a ser realitzades a partir de la
finalització de les fases de confinament, tot i que es traslladin a l’any 2021.
Actuacions en matèria d’accessibilitat (Fitxa 35)
Malgrat en l’Addenda de pròrroga per al 2020 s’haguessin acordat accions concretes de
Formació tècnica en accessibilitat o de Formació sobre l'atenció de les persones amb
discapacitat en els serveis públics s’acceptarà tant les accions fetes en una línia com en
l’altra.
Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció
(Fitxa 40)
A més de les accions que es derivin de les Condicions generals s’inclouen també:
- Assessorament i suport adreçats a les persones participants contractades per una empresa
que hagi presentat un ERTO.
- Accions diverses de suport: preparació de documentació de gestió, recollida d’informació
legal per poder assessorar les persones i les empreses; preparació de materials i activitats;
revisió i elaboració de noves activitats de treball individual; actualització dels plans
individuals d’inserció i/o introducció del seguiment de les persones participants de forma
telemàtica; tancament de l’exercici i continuïtat en la gestió del programa.
- Accions d’assessorament, intermediació i fidelització a les empreses amb relació a les
pràctiques i al manteniment de les relacions contractuals i gestions vinculades a la situació
d’excepcionalitat.

S’admet la justificació de les despeses efectuades per l’ens local encara que no s’hagi
assolit, totalment o parcialment, l’objecte i la finalitat de la subvenció o ajut. S’han de tenir en
compte les despeses efectivament fetes fins a l’estat d’alarma o durant la seva vigència.
Pel que fa a Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RGC les queden
excloses d’aquesta excepcionalitat el tant per cent d’inserció exigit, així com l’obligatorietat
d’efectuar convenis d’inserció i el 60% que s’exigeix de dedicació directa amb les persones
usuàries. En aquest darrer cas no es computaran els mesos en què ha estat declarat l’estat
d’alarma.”
Pel que fa a Fitxa 40.2 Serveis laborals per a persones amb discapacitat o trastorns de la
salut mental queda exclòs d’aquestes mesures de flexibilització, l’objectiu d’arribar al 20 %
mínim d’inserció de les persones amb discapacitat a l’empresa del mercat de treball ordinari
i l’obligatorietat d’efectuar convenis de pràctiques no laborals.

Contra aquesta resolució, que ha exhaurit la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de rebre la seva
notificació, de conformitat amb el que es disposa a l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
També poden interposar, alternativament, un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan
que dicta el present acte, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de rebre la
seva notificació, de conformitat amb allò que es disposa als articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions publiques, sens
perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs procedent en dret que considerin oportú.

l’Honorable Senyor Chakir El Homrani
Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies
Signat electrònicament

