Cornellà de Llobregat

Ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat en matèria de
serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb
l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020

REUNITS

D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li
corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret
2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el
Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

I de l’altra, l'Il·lustríssim Senyor Antoni Balmón Arévalo, Alcalde de l'Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en ús de les competències que li atribueix l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

MANIFESTEN

Que al juliol del 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant,
DTSF) va proposar als ens locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en
endavant, CP) una Addenda extraordinària al CP per a la implementació de les següents
mesures en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici
2020:
-

Mesura 1: SAD.

-

Mesura 2: Atenció a persones sense llar.

-

Mesura 3: Accions de voluntariat.

-

Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.

Que la pandèmia ha accentuat així mateix el risc de pobresa infantil. Actualment, hi ha
un elevat nombre de famílies amb infants i adolescents menors d’edat que necessiten
una ajuda de l’administració per tal de poder fer front a les despeses d’alimentació.
Aquestes necessitats s’han intensificat degut a l’agreujament de situacions de
precarietat econòmica, a l’aparició de situacions de vulnerabilitat sobrevingudes arran
de la crisi, del tancament dels menjadors escolars i la no prolongació de les beques
menjador escolars, que es produeix sempre en el període d’estiu però que en l’actual
context de pandèmia ha suposat un gran impacte per a aquestes famílies. Per aquest
motiu es vol reforçar el finançament als ens locals en concepte d’alimentació infantil.
Així mateix, un dels drets més essencials que es vol protegir a l’inici del curs d’infants i
adolescents, és el de l’escolarització, el dret a aprendre, a relacionar-se amb l’entorn, a
socialitzar-se, ... que tenen els nens i les nenes. Un dret que es traduirà en l’obertura
dels diferents centres educatius a partir del 14 de setembre. El dret a l’ensenyament ha
de ser compatible amb prendre mesures de seguretat, higiene i distanciament físic per
tal de reduir les situacions de risc de contagi. Però en l’actual marc, és evident que el
risc zero no existeix i que es donaran situacions en les quals infants i adolescents
hauran de fer aïllaments, quarentenes o confinaments perquè han contret la malaltia
(acreditada amb un resultat positiu per algun test PCR), o perquè són contactes estrets
d’algun infant positiu.
L’aïllament, quarantena i confinament necessari que han de fer aquests infants i
adolescents, positius o contactes estrets, s’ha de poder fer amb seguretat i amb
garanties des d’un punt del punt de vista epidemiològic i de la salut pública, però també
amb respecte als drets essencials de la infància i l’adolescència, i un dels quals és el
dret a rebre cura i atenció. És a dir, és un dret dels infants que algun adult en tingui cura,
especialment durant episodis de malaltia, però alhora és també una obligació jurídica i
moral de les persones adultes que tenen infants a càrrec prestar-los aquesta atenció.
Així, en el moment en que es produeixin aquestes situacions d’aïllament, quarantena o
confinament d’entre 10 i 14 dies, cal posar a l’abast de les famílies els mecanismes per
tal que puguin fer-se càrrec dels infants, garantint la cobertura de les necessitats
bàsiques, detectant possibles situacions de vulnerabilitat afegida derivades d’aquestes
situacions imprevistes, i assegurant el mínim impacte en l’àmbit laboral.

Que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària en relació
a infants i adolescents fa necessari que s‘hagin d’aplicar les mesures extraordinàries no
incloses en l’Addenda extraordinària al CP per a la implementació de mesures en relació
amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, signada
recentment.
En aquest sentit s’amplia l’Addenda extraordinària COVID 19 amb dues noves mesures:
45.5 Ajuts a l’alimentació infantil.
45.6 Ajudes per a garantir la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques d’infants i
adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament
És per tot això que les parts volen subscriure la present Addenda d’ampliació de les
mesures extraordinàries de la COVID-19.
ACORDS

Primer
Ampliar el suport als ens locals per a l’exercici 2020 en relació a la pandèmia de la
COVID 19 amb dues noves mesures.
En l’Addenda COVID 19 inicial s’havia contemplat les mesures següents:
-

Mesura 1: SAD.

-

Mesura 2: Atenció a persones sense llar.

-

Mesura 3: Accions de voluntariat.

-

Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles.

Amb la present Addenda s’afegeix:
-

Mesura 5: Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu (AUSIE)

-

Mesura 6: Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les
necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes
d’aïllament, quarantena i confinament (AUS AQC)

Les condicions que s’inclouen en aquesta Addenda son d’aplicació només a aquestes
mesures (5 i 6) i per a l’exercici 2020.
La concreció de les Mesura 5 i 6 consta en les fitxes que s’adjunten a la present
Addenda.

Segon
L’EL no ha de presentar cap projecte sobre aquestes mesures ja que totes dues parts
han fet seguiment conjunt des de l’inici de la pandèmia per identificar les necessitats i
consensuar els acords que inclou la present Addenda, la qual s’entén com els projectes
consensuats entre les parts.
Tercer
La Mesura 45.5 es d’aplicació al període de l’1 d’agost fins al 15 de setembre de 2020.
Període en què no estan actives les ajudes del Departament d’Educació en concepte
d’alimentació.
La Mesura 45.6 es d’aplicació a tot el curs escolar 20/21, abraçant el període del 14 de
setembre de 2020 al 22 de juny de 2021.
Quart
Per a la Mesura 45.5 es manté el procediment i termini de justificació de les tres primeres
mesures ( SAD, persones sense llar i voluntariat) de l’Addenda COVID inicial:
-

Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades
corresponents que consten a l’annex. Les dades que s’han de presentar són les
que figuren a l’apartat d’avaluació.

-

El termini de presentació de la justificació econòmica serà el gener de 2021.

Per a la Mesura 45.6 regeix el següent procediment i termini de justificació:
-

Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades
corresponents que consten a l’annex. Les dades que s’han de presentar són les
que figuren a l’apartat d’avaluació.

-

El termini de presentació de la justificació econòmica serà el juliol de 2021.

Cinquè
El DTSF gestionarà una bestreta del 100% de la seva aportació segons els imports que
consten en l’Annex Imports econòmics d’aquesta Addenda.
Sisè
La resta de condicions es mantenen d’acord amb les addendes de pròrroga 2020.

I, com a prova de conformitat, les parts signen la present Addenda.

Alcalde de l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat

l’Honorable Senyor Chakir El Homrani
Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies
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FITXA 45. Mesures extraordinàries COVID-19

Mesura 5: Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu
(AUS-IE)

Aquests ajuts busquen minimitzar el risc de pobresa infantil a Catalunya, accentuat per
les conseqüències de la pandèmia. Aquesta aportació extraordinària serveix per cobrir
ajudes per a famílies en situació de vulnerabilitat, és per a aquelles famílies amb infants
i adolescents al seu càrrec menors de 18 anys, que no estiguin reben cap altra ajuda
social o aquesta sigui insuficient, per garantir una correcte alimentació d’aquests infants
i adolescents, especialment durant el període estival fins l’obertura de les escoles i la
represa de les beques menjador, entre altres accions de suport a l’alimentació infantil.
Els ajuts poden consistir en serveis, prestacions econòmiques, en espècies o qualsevol
altre mitjà que garanteixi l’alimentació infantil i d’adolescents.
1. Objectius que s’han d’assolir
-

Proporcionar ajudes a les famílies amb infants i adolescents menors al seu
càrrec que no poden satisfer les necessitats d’alimentació suficients i adequades
a aquests nens i nenes, especialment en el cas de les famílies en les que ha
aparegut aquesta situació de forma sobrevinguda per l’actual situació
d’emergència.

-

Continuar ajudant amb l’alimentació a aquelles famílies els infants de les quals
estaven becats/des per menjadors escolars i que la interrupció del període
escolar ha agreujat la situació de carència alimentària.

-

Incrementar l’ajuda a aquelles famílies que essent ja beneficiàries d’ajudes
socials (d’urgència, banc d’aliments, ...), necessiten més suport en l’alimentació
infantil per un agreujament de la seva situació de vulnerabilitat i per trobar-se en
risc de pobresa severa.

2. Accions que s’han de desenvolupar
Ens local
-

Detectar i valorar la situació de famílies en situació econòmica precària i sense
recursos alternatius com casals, centres oberts, ... que puguin garantir una
correcte alimentació per als infants i adolescents al seu càrrec.

-

Detectar i valorar la situació de famílies i persones que ja són usuàries d’ajudes
socials d’urgència o altres per raó de pobresa infantil que requereixen d’un ajut
extraordinari per garantir la correcte alimentació dels seus fills/es menors d’edat.

-

Proporcionar aquesta ajuda pels mitjans que consideri més adequats (xecs,
targetes moneder, vals descomptes, ...) fins com a mínim, l’obertura de les
escoles o la derivació a altres serveis i recursos dirigits a infants i adolescents
que puguin proporcionar àpats saludables i equilibrats tals com activitats en
l’àmbit del lleure educatiu o recursos especialitats en l’àmbit de l’atenció a la
infància en risc.

-

Fer el seguiment presencialment o a distància (telefònic, mitjançant eines
digitals, etc.) de les famílies que reben aquesta ajuda extraordinària per
acompanyar-les educativament en la correcta alimentació dels seus infants i
adolescents i per detectar altres necessitats que puguin agreujar la situació de
pobresa infantil i/o de risc per als nens i nenes.

-

Coordinar el conjunt de serveis socials d’atenció a infants i llurs famílies de
manera que es vetlli per la complementarietat dels serveis oferts pels diferents
agents que operen en el territori.

-

Facilitar les dades requerides pel DTSF per al seguiment de l’addenda mitjançant
el formulari posat a disposició pel departament.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-

Cofinançar el servei sobre la base de les condicions següents:

-

Suport tècnic per a la implantació d’aquesta mesura.

-

Posar a disposició dels EL un formulari digitalitzat per facilitar la recollida
d’informació.

-

Actualitzar sempre que escaigui les instruccions ja publicades pel que fa a
mesures de protecció tant de persones usuàries com de professionals, en el
marc de la pandèmia.

3. Recursos que s’han d’emprar:
Ens local
-

Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions
descrites.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-

Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions
descrites.

4. Avaluació
L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors següents:

En relació amb les persones ateses en els serveis socials bàsics per raó d’una ajuda
social per a l’alimentació infantil:
-

Número de famílies que reben l’ajuda, i a quants infants i adolescents menors de
18 anys beneficia, distingint entre:
•

Famílies que anteriorment no eren sol·licitants d’ajudes socials per
aquesta finalitat i per tant, tenen una necessitat sobrevinguda

•

Famílies ja usuàries d’ajudes amb finalitats similars, que han vist
incrementada la seva situació de vulnerabilitat. Indicar quines són
aquestes ajudes i la seva quantitat

-

Temporalitat i import econòmic de l’ajuda

Mesura 6: Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les
necessitats bàsiques d’infants i adolescents durant els períodes d’aïllament,
quarantena i confinament en famílies en situació de precarietat econòmica i/o
vulnerabilitat social (AUS-AQC)
1.Descripció
Aquestes ajudes busquen minimitzar les situacions de risc de desprotecció i de pobresa
infantil a Catalunya, accentuades per les conseqüències de la pandèmia. Aquesta
aportació extraordinària serveix per cobrir les ajudes d’urgència social destinades a
aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, amb infants i adolescents menors de 18
anys al seu càrrec, que no estiguin rebent en el moment de la seva sol·licitud cap altra
ajut o prestació social o aquesta sigui insuficient, per garantir la cura, l’atenció i una
correcte satisfacció de les necessitats socials durant els períodes de confinament o
d’aïllament, establerts per les autoritats sanitàries i/o escolars, durant el curs 20-21.

Es tracta de donar resposta immediata des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social a una
situació de necessitat produïda per un fet puntual, extraordinari i no previst com és el fet
de l’obligació de tenir cura d’un infant durant 10 o 14 dies; evitant conseqüències que
puguin accentuar-ne la precarietat i les situacions de vulnerabilitat social en les que
puguin trobar-se aquestes famílies, a persones que no disposen de recursos econòmics
suficients per afrontar-les i que no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls
d’altres fonts, o bé famílies monoparentals en situació de precarietat econòmica i social
on l’adult ha de quedar-se cuidant l’infant i/o adolescent.

Com a criteri general, les persones que hi accedeixin hauran d’haver esgotat totes les
possibilitats de prestacions econòmiques a les quals la persona usuària tingui dret, tant
les corresponents a les administracions públiques com a institucions d’iniciativa social.

Aquestes ajudes són incompatibles en els següents supòsits:
-

Ser beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania i/o Ingreso Mínimo Vital;

-

Tenir dret a permisos, baixes i altres situacions anàlogues en l’àmbit laboral que
comportin una ajuda econòmica a la conciliació mantenint el lloc de treball;

-

Percebre la prestació d’atur, jubilació o incapacitació temporal de la Seguretat
social;

-

Percebre altres pensions, prestacions o ajuts que garanteixin situacions
anàlogues

Seran beneficiàries dels ajuts les famílies empadronades o que resideixen a l’ÀBSS de
referència i que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o de pobresa
o exclusió social i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques
perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients, amb infants i adolescents que
tinguin al seu càrrec, que necessiten de la seva cura, que es trobin en situació
d’aïllament, quarantena o confinament per ser positiu COVID o contacte estret de
positiu, o bé residir en zones de confinament, i es trobin que aquesta circumstància:
- suposa l’aparició d’una situació econòmica precària a la qual han de fer front sense
recursos alternatius com ajudes, baixes laborals i permisos a la conciliació, subsidis i
altres prestacions que assegurin un sosteniment econòmic, xarxes socials i canguratges
professionals, que puguin garantir una correcta atenció als infants i adolescents a càrrec;
- implica un agreujament de la precarietat prèviament existent però que requereixen d’un
ajut extraordinari per evitar una cronificació o empitjorament de la situació de
vulnerabilitat amb afectació directa als infants i adolescents que tenen al seu càrrec.
- comporta dificultats per garantir l’aïllament, confinament o quarantena prescrits per les
autoritats sanitàries amb les degudes condicions d’atenció i cura dels infants a càrrec.
2.Objectius que s’han d’assolir
Proporcionar ajudes de fins a 300 euros a les famílies amb infants i adolescents que
tinguin al seu càrrec, que necessiten de la seva cura, que es trobin en situació
d’aïllament, quarantena o confinament per ser positiu COVID o contacte estret de
positiu, o bé residir en zones de confinament, i que, en cas de no disposar d’aquest ajut,
no poden satisfer de forma immediata les necessitats bàsiques (vestit, alimentació,
allotjament en condicions per assegurar un correcte aïllament) ni proporcionar la cura
essencial i adequada a aquests nens i nenes.
3.Accions que s’han de desenvolupar
- Coordinar-se amb la direcció del centre escolar o amb el cap de referència per tal
d’identificar la família i la seva situació.
- Posar-se en contacte amb la família per tal detectar i valorar la situació sobrevinguda
- Detectar i valorar la situació de famílies. Els criteris de valoració s’han de basar en
l’acreditació de que es tracta d’una situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual
de caràcter material per afrontar la cura i la cobertura de les necessitats bàsiques d’un
menor a càrrec durant el període d’ aïllament, confinament o quarantena per COVID

en tant que aquest nen/a ha contret la malaltia o és un contacte estret d’algun altre infant
malalt.
- Proporcionar aquesta ajuda pels mitjans que consideri més adequats de forma
immediata durant, com a mínim, la totalitat del període d’ aïllament, confinament o
quarantena prescrit en els protocols corresponents, o mentre duri la situació de risc de
desatenció i vulnerabilitat afegida o la derivació del menor amb necessitats de cura a
recursos especialitats en l’àmbit de l’atenció i protecció a la infància en risc. En cas que
siguin de caràcter econòmic, la quantia podrà ser d’un màxim de 300 € per cada família.
- Fer el seguiment presencialment i/o a distància (telefònic, mitjançant eines digitals,
etc.) de les famílies que reben aquesta ajuda extraordinària per acompanyar-les
educativament en la correcte atenció als infants i adolescents que tingui al seu càrrec,
socialment en la recerca d’ajudes i situacions que minimitzin l’impacte de la
vulnerabilitat, així com també, per detectar altres necessitats que puguin agreujar la
situació de possible i conjuntural desatenció, agreujament de la precarització econòmica
/ risc de pobresa i/o de risc per als nens i nenes. . Aquest seguiment inclou el seguiment
postquarantena per verificar el retorn a una situació normalitzada.
- Coordinar el conjunt de serveis d’atenció social, laboral, educativa, sanitària i
d’assessorament jurídic-administratiu, de manera que es vetlli per la complementarietat
dels serveis oferts pels diferents agents que operen en el territori.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-Cofinançar el servei fins a l’import màxim fixat.
-Suport tècnic per a la implantació d’aquesta mesura.
-Actualitzar sempre que escaigui les instruccions ja publicades pel que fa a mesures de
protecció tant de persones usuàries com de professionals, en el marc de la pandèmia.

Circuït en cas d’aïllament, confinament o quarantena d’infants i adolescents de
famílies en situació de precarietat econòmica i/o vulnerabilitat social

4.Recursos que s’han d’emprar:
Ens local
-

Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions
descrites.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-

Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les accions
descrites.

5.Avaluació
L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors següents:
Indicadors de procés:
-

Nombre de sol·licituds de l’ajut

-

Nombre de les coordinacions amb el centre educatiu de referència

-

Nombre de les coordinacions amb el centre d’atenció primària de salut de
referència

Indicadors de resultat
•

Nombre de famílies beneficiaries de l’ajut que anteriorment no eren sol·licitants
d’ajuts socials, especificant import i codi de referència i tipologia de família:
monoparental, no-monoparental

•

Nombre de famílies beneficiaries de l’ajut que anteriorment ja eren sol·licitants
d’ajuts socials, especificant import, codi de referència i tipologia de família:
monoparental, no-monoparental

•

Nombre de famílies que han rebut l’ajut més d’una vegada durant el període en
que ha estat vigent l’ajut, especificant import, codi de referència i tipologia de
família: monoparental, no-monoparental

•

Nombre d’infants que són beneficiaris de l’ajut que no eren sol·licitants d’ajuts
socials

•

Nombre d’infants que són beneficiaris de l’ajut que ja eren sol·licitants d’ajuts
socials

•

Nombre d’infants que han rebut l’ajut més d’una vegada durant el període en que
ha estat vigent l’ajut

•

Nombre d’expedients de risc nous oberts en l’àmbit de l’atenció a la infància i
adolescència de beneficiaris de l’ajut

Els indicadors s’informaran al Gestor d’Àrees Bàsiques de Serveis Socials (GABSS)
amb una periodicitat mensual.

Annex. Mesura i aportació del DTSF

Ajuntament Cornellà de Llobregat
Fitxa

Import atorgat

Fitxa 45.5 Ajuts a l’alimentació infantil.

19.764,95 €

Fitxa 45.6 Ajudes d’urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les
necessitats bàsiques d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes
d’aïllament, quarantena i confinament (AUS AQC)

84.000,00 €

