Memòria de la Regidoria de Polítiques Socials

MEMÒRIA
En data 30 de desembre de 2021 s’ha presentat sol·licitud als Departaments de Drets
Socials i d'Igualtats i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per a la creació de
l’Àrea Bàsica De Serveis Socials de Les Franqueses del Vallès atès que l’article 34 de
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix que les Àrees bàsiques
de Serveis Socials són la unitat primària de l’atenció social als efectes de la prestació
dels serveis socials bàsics, i que aquesta àrea bàsica de serveis socials s’organitza
sobre una població mínima de vint mil habitants.
Tenint en compte que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, es defineixen els serveis socials
bàsics com el primer nivell del sistema públic de serveis socials, la futura creació de la
nostra pròpia Àrea Bàsica de Serveis socials garantira el desenvolupament de les
funcions que ens encomana el sistema de serveis socials complint amb el criteri de
descentralització així com la necessària consolidació de l’equip de professionals per
portar a terme aquest nou escenari.
Actualment, l’àrea de Polítiques Socials està constituït per els següents professionals
administratives: 2 administratius amb plaça pròpia, 1 administrativa atorgada dins del
Contracte Programa provinent del Consell Comarcal del Vallès Oriental i, donada la
sobrecàrrega de funcions i gestions administratives produïdes per l’augment de treball
per la pandèmia del Covid-19 i la crisis econòmica i social derivat d’aquesta, 2
administratives amb contractació temporal.
Per altra banda, s’ha de tenir present també, que cada any s’han anat mantenint o
inclús augmentant el nombre de famílies sol·licitants d’ajuts, així com la complexitat en
les situacions ateses.
La gestió d’aquesta atenció, també suposa un augment de les tasques administratives.
És important destacar que disposem de dos centres d’atenció social situats a
Bellavista i Corró d’Avall respectivament, fet que determina que hi hagin dues
administratives dedicades gairebé de forma exclusiva a aquesta tasca.
Es proposa per la consolidació de l’equip professional en l’àmbit administratiu la
creació de 2 places d’administratiu/va, i règim funcionari:
PLACES
LLOC DE TREBALL
2 places d’administratiu/va -grup C1
1 Administratiu/va
1 Tècnic/a auxiliar de gestió
A més d’aquests dos llocs de treball, d’acord amb els termes que s’estableix dins el
Contracte Programa de la ràtio de professionals que componen l’equip bàsic de
professionals dels serveis socials, i donada la creació de la nostra pròpia Àrea Bàsica
de Serveis Socials, s’haurà de realitzar la subrogació d’una professional
administrativa contractada fins a l’actualitat a través de Consell Comarcal del Vallès
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Oriental, a la plantilla de personal de l’Ajuntament i que assumeix les funcions de
recepció i informació a l’Àrea ubicada a Bellavista Activa.
En relació a l’equip professional tècnic de serveis socials, aquest està constituït per 6
Treballadores Socials: 2 amb plaça pròpia i 2 amb interinatge, 2 treballadores socials
amb contractació temporal, i per altra banda, 2,71 Educadores Socials, 2 amb plaça
pròpia i 1 amb interinatge.
Tenint en compte que la pandèmia de la Covid-19 i la consegüent crisi econòmica ha
provocat un important increment del nombre de persones usuàries dels serveis socials
municipals, el que ha significat un increment considerable en el nombre d’atencions,
de demandes i de prestacions socials que s’han realitzat així com ha provocat un
increment de la llista d’espera per a ser atès al servei d’un mes i mig.
És important destacar que tota aquesta situació impacta en la nostra estructura
organitzativa i, per tal de poder donar respostes a aquesta creixent demanda i
necessitats dels ciutadans, es considera necessari poder mantenir i consolidar amb la
contractació de 3 professionals tècnic , amb la finalitat de garantir que es respon de
forma eficient i eficaç als encàrrecs i les responsabilitats que com a Administració
pública tenim així com poder assumir les tasques que en ser Àrea Bàsica de Serveis
Socials són inherents en aquesta, amb la següent relació:
LLOC DE TREBALL
1 Treballador/a social
1 Treballador/a social
1 Tècnic/a de dependència

Les funcions ha realitzar per aquestes professionals segons l’article 17 de la Llei de
Serveis Socials són:
- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i
els recursos socials.
- Valorar i fer diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral.
- Proposar, establir i revisar el programa individual d’atenció a la dependència.
- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social.
- Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de
convivència.
- Orientar l’accés als serveis especialitzats.
- Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
- Gestionar prestacions d’urgència social.
- Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i
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PLACES
1 plaça de Treballador/a social -grup A2
1 plaça de Treballador/a social- grup A2
1 plaça de Tècnic/a mig en serveis socials-grup A2

comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
- Coordinar-se amb els serveis especialitzats, amb els equips professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que
actuen en l’àmbit dels serveis socials.
- Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones
afectades per causes judicials
Per tots aquests motius, des de la Regidoria de Polítiques socials ES PROPOSA,
incloure les places referides en aquesta memòria, en la plantilla i corresponent
Relació de llocs de treball a l’Annex de personal de l’exercici 2022.
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