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ACORD

GOV/208/2010, de 16 de novembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis soci-
als especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents 
mitjans materials i econòmics.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria 
segona, apartat cinquè, que les mesures de desconcentració i descentralització dels 
serveis propis de la Generalitat que s’estableixen s’han d’entendre sens perjudici 
del que estableix la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, va crear el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, i va establir que es constitueix com a sector regional, d’acord 
amb la classificació del llavors en vigor Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, 
pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de 
desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials. Aquest 
Decret legislatiu estructurava els serveis socials en tres nivells i atorgava al sector 
regional la gestió dels serveis socials de tercer nivell, ara objecte de traspàs.

Socials de Barcelona, i es preveia a la disposició transitòria la creació d’una comissió 
mixta de traspassos per determinar els criteris de prioritat, terminis i procediments 
per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci i els corresponents 
traspassos de serveis i mitjans personals i econòmics.

En virtut d’aquesta previsió, l’any 2008 es va realitzar el primer traspàs de gestió 

de 27 de maig, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, 
personals i econòmics. Aquest Acord va ser complementat posteriorment per l’Acord 
de Govern 63/2009, de 21 d’abril, pel qual s’actualitza la relació del personal de la 
Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats 
de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Amb l’objectiu de continuar amb aquest procés progressiu de traspassos, la Co-
missió Mixta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va elaborar una nova 
proposta de traspassos en les sessions de 22 d’octubre de 2009 i 26 de novembre 
de 2009, la qual va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió 
de 23 de desembre de 2009.

Amb aquest Acord es procedeix, doncs, a l’efectiu traspàs de la gestió de diversos 
serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, d’acord 
amb les previsions dels documents acordats en el Consell de Govern del Consorci, 
per part de les entitats consorciades.

Sobre aquest procés de traspàs ha emès informe el Consell General de Serveis 
Socials.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania i del conseller 
d’Economia i Finances, el Govern

ACORDA:

—1 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit 
del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que es de-
tallen a l’annex 1.

—2 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona els drets sobre els 
immobles que figuren a l’annex 2.

DISPOSICIONS
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—3 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent 
dels crèdits previstos en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al fi-

traspàs, d’acord amb l’establert a l’annex 3.

—4 El traspàs es farà efectiu a partir del dia 1 de novembre de 2010.

—5 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subrogarà en els drets i obli-
gacions derivats del traspassos i els assumirà assegurant la prestació dels serveis 
socials, mantenint el nivell de cobertura i el contingut assistencial adequats.

—6 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 16 de novembre de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

ANNEX 1

Serveis que es traspassen

Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l’àmbit 
del municipi de Barcelona, la gestió dels serveis socials especialitzats que figuren 
detallats a continuació:

Àrea d’actuació Atenció a la infància i a la adolescència:

Serveis de centre residencial d’acció educativa

Centre Residencial d’Acció Educativa ”Mas Pins” Gestió Delegada 30

Centre Residencial d’Acció Educativa ”Còrsega” Gestió Delegada 13

Places totals  43

Àrea d’actuació Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

Serveis de centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual
Serveis de centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat 
intel·lectual

Centre residencial per a persones 

amb discapacitat intel·lectual 

“Montserrat Betriu” Gestió delegada 24 places residencials

  12 places de centre de dia

Centre residencial per a persones 

amb discapacitat intel·lectual 

i trastorn de conducta “Tres Pins” Gestió delegada 27 places residencials

  12 places de centre de dia

Places totals  51 places residencials

  24 places de centre de dia
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ANNEX 2

Relació de drets sobre immobles que es traspassen al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona

Centre Residencial d’Acció Educativa “Mas Pins”, ctra. de Vallvidrera a Molins 
de Rei, km 8, 08017 Sant Cugat del Vallès.

Dret que es traspassa: ús.

Centre Residencial d’Acció Educativa “Còrsega”, c. Còrsega, 544-548, entresòl 
1a i 4a 08025 Barcelona.

Dret que es traspassa: ús.

Centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual “Montserrat 
Betriu”, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 970-972 08018 Barcelona

Dret que es traspassa: ús.

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta 
“Tres Pins”, c. Doctor Font i Quer, 9-11, Barcelona

Dret que es traspassa: ús.

ANNEX 3

Traspàs de crèdits pressupostaris de la Generalitat de Catalunya al Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona

—1 Es traspassen al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part correspo-
nent dels crèdits previstos en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

d’Acció Educativa “Mas Pins” i en el Centre residencial per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual “Montserrat Betriu”, d’acord amb la següent estimació de cost 
anual per l’exercici 2010:

Atenció a la infància i adolescència

 Import anual

Atenció a persones amb discapacitat

 Import anual

—2 La transferència de crèdits per a l’any 2010 respecte als centres “Mas Pins” 
i “Montserrat Betriu” s’ha de fer per la part proporcional dels imports anuals 
esmentats, tenint en compte la data d’efectivitat establerta a l’apartat 4 d’aquest 
acord de govern.

—3 En la transferència de crèdits s’ha de deduir l’import que ingressi el Consorci 
en concepte de copagament, en aplicació de la normativa vigent.

—4 Aquests crèdits s’incrementaran anualment d’acord amb els costos de refe-
rència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici. La Comissió Mixta de traspassos resoldrà les discrepàncies en relació amb 
l’actualització de les valoracions econòmiques.

—5 D’acord amb les previsions de l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 pel qual 
s’adopten mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010,de 29 de 
maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de 
l’eficiència en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra 
el frau fiscal, el traspàs de mitjans econòmics corresponents a la gestió del Centre 
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Residencial d’Acció Educativa “Còrsega” i del Centre residencial per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta “Tres Pins” es posposa al 2011, 
any en què està prevista l’entrada en funcionament d’aquests dos centres.

(10.315.014)


