
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/142/2018, de 27 de novembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats
al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents.

 

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, preveu a la disposició transitòria segona, apartat 5, que les
mesures de desconcentració i descentralització dels serveis propis de la Generalitat de Catalunya que
s'estableixen s'han d'entendre sens perjudici del que fixa la Carta municipal de Barcelona.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, 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
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.

Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d'abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la
disposició transitòria es preveia la creació d'una comissió mixta de traspassos per determinar els criteris de
prioritat, terminis i procediments per a l'assumpció progressiva de les funcions del Consorci i els traspassos de
serveis i mitjans personals i econòmics corresponents.

En virtut d'aquesta previsió, l'any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis
especialitzats al Consorci, mitjançant l'Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel qual es traspassava la gestió de
determinats 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
GOV/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 posterioritat, els anys 2010, 2013, 2014 i 2017, es van dur a terme quatre nous blocs de traspassos de
serveis socials especialitzats al Consorci, que es van formalitzar mitjançant l'Acord GOV/208/2010, de 16 de
novembre; l'Acord GOV/181/2013, de 17 de desembre; l'Acord GOV/170/2014, de 9 de desembre, i l'Acord
GOV/109/2017, de 25 de juliol.

Amb l'objectiu de continuar aquest procés progressiu de traspassos, la Comissió Mixta del Consorci de Serveis
Socials de Barcelona va elaborar una nova proposta de traspassos en la sessió de 27 de novembre de 2017, la
qual va ser aprovada pel Consell de Govern del Consorci en la sessió d'1 de febrer de 2018.

A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia
i Hisenda, 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 detallen a l'annex 1.

 

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

 

–3 Traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els
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pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació dels serveis
socials objecte d'aquest traspàs, d'acord amb el que estableix l'annex 3.

 

–4 El Consorci de Serveis Socials de Barcelona se subroga en els drets i les obligacions derivats dels
traspassos, els ha d'assumir, ha d'assegurar la prestació dels serveis socials i ha de mantenir el nivell de
cobertura i el contingut assistencial del moment del traspàs.

 

–5 El traspàs té efectes des de l'1 de gener de 2019.

 

–6 Atès que els contractes per al 2018 corresponents als recursos a traspassar els va iniciar la Direcció General
de Protecció Social, aquesta Direcció General els executarà fins al 31 de desembre de 2018.

 

–7 Autoritzar el Consorci de Serveis Socials de Barcelona per tramitar les pròrrogues o noves licitacions dels
contractes dels recursos que es traspassen, que tindran efecte en data 1 de gener de 2019.

 

–8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 27 de novembre de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Serveis que es traspassen

 

–1 Es traspassa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, pel que fa a l'àmbit del municipi de Barcelona, la
gestió dels serveis socials especialitzats que consten detallats a continuació:

 

Àrea d'actuació: atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

 

Centre Tipus de
gestió

Places

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Mas Sauró, camí del Mas Sauró, 2-40,
08017 Barcelona

Delegada 48

Total 48

 

 

Àrea d'actuació: centres ocupacionals per a persones amb discapacitat física
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Centre Tipus de
gestió

Places

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat física La Sínia, carrer dels Banys Nous, 16,
PB i 1a, 08002 Barcelona

Delegada 45

Total 45

 

 

Àrea d'actuació: centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual

 

Centre Tipus de
gestió

Places

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Carreras, carrer de Villalba
dels Arcs, 31-37, 08031 Barcelona

Delegada 56

Total 56

 

 

 

Annex 2

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

 

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Mas Sauró, camí del Mas Sauró, 2-40, 08017
Barcelona.

Dret que es traspassa: cessió de l'ús de l'immoble.

 

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat física La Sínia, carrer dels Banys Nous, 16, PB i 1a, 08002
Barcelona.

Dret que es traspassa: cessió de l'ús de l'immoble.

 

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual Can Carreras, carrer de Villalba dels Arcs, 31-
37, 08031 Barcelona.

Dret que es traspassa: cessió de l'ús de l'immoble.

 

 

Annex 3

Traspàs de crèdits pressupostaris

 

–1 Es traspassa al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la part corresponent dels crèdits que preveuen els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels costos derivats de la prestació de serveis
en els centres objecte de traspàs, d'acord amb l'estimació següent del cost anual per a l'exercici 2019:
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Centre Despesa
2018

Servei Aplicació de la
despesa de 2018

Previsió per
a 2019

Expedient
2018

Entitat

Residència per a persones amb
discapacitat intel·lectual Mas Sauró

Gestió
delegada

BE13 D/227000700/315O 1.840.476,00
€

BE-2015-
1491
(PRO-

2017-312)

Fundació
Privada Vella
Terra

Centre ocupacional per a persones
amb discapacitat física La Sínia

Gestió
delegada

BE13 D/227000700/315P 404.713,80 € BE-2014-
1428
(PRO-

2017-309)

Cooperativa
Grans
Disminuïts
Ciutat Vella,
SCCL

Comunitat
propietaris

BE13 D/221008900/3150 1.650,00 €   

Centre ocupacional per a persones
amb discapacitat intel·lectual Can
Carreras

 

Gestió
delegada

BE13 D/227000700/315P 533.517,36 € BE-2016-
2786
(PRO-

2017-328)

ASPROSEAT

Comunitat
propietaris

BE13 D/221008900/3150 2.100,00 €   

Tributs BE13 D/225000100/3150 4.400,00 €   

Import total a traspassar el 2019 2.786.857,16
€

  

 

 

–2 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.

 

–3 Aquests crèdits s'han d'actualitzar anualment d'acord amb els costos de referència dels serveis socials,
condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. La Comissió Mixta de Traspassos ha de
resoldre les discrepàncies en relació amb l'actualització de les valoracions econòmiques.

 

(18.332.005)
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