Àrea de Presidència
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Direcció de Serveis de Cooperació Local

DECRET
Aprovar la línia de suport municipal per atendre persones en situació d’especial
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19, en el marc del
Programa d’ajuts per a emergències municipals (exp. núm. 2020/0001571)
Fets
1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), modificat
pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), ha declarat
a tot el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. Entre les mesures d’aquesta declaració s’hi inclouen
la limitació de la llibertat de circulació de les persones, mesures adreçades a reforçar
el Sistema Nacional de Salut en tot el territori i un conjunt de mesures de contenció
en els àmbits educatiu, de l’activitat comercial o dels equipaments culturals i
recreatius, entre d’altres, que tenen per objectiu frenar la propagació del patogen i
la seva evolució cap a fases de més expansió. Sobre aquesta declaració, el Reial
Decret-llei 8/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), ha adoptat mesures
urgents extraordinàries de diversa naturalesa per fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19, mesures algunes d’elles relatives a les diputacions
provincials.
2. L’escenari de propagació de la COVID19, base d’aquesta normativa, afecta de
manera directa les persones grans com a col·lectiu amb major risc de complicacions
derivades de la malaltia. Davant la situació actual, molts municipis han hagut
d’adoptar mesures de prevenció, com el tancament de centres socials i comunitaris,
i recomanen que les persones grans tinguin el mínim contacte possible amb l’exterior
per evitar contraure el virus.
3. Un altre element derivat d’aquesta situació és la necessitat d’oferir atenció
continuada a les persones grans que viuen en zones on el virus s’està desenvolupant
amb una especial virulència. Davant el col·lapse que està registrant el sistema públic
d’atenció mèdica telefònica, el Servei Local de Teleassistència està prestant una
atenció continuada i de qualitat a les persones usuàries. Això permet disminuir
angoixes i mantenir un missatge de calma i tranquil·litat, especialment important per
aquests col·lectius amb major necessitats.
4. Aquesta situació, però, no només afecta les persones grans sinó el conjunt de
famílies, ja que el tancament de centres de dia de persones grans i/o amb
discapacitat, d’escoles i centres educatius, com a mesura de prevenció i precaució,
suposa una càrrega afegida per a les famílies.
5. Per últim, un altre dels col·lectius amb més risc d’infecció de la COVID-19, i també
de generar infeccions comunitàries, son les persones sense llar. Els ens locals estan
implementant dispositius d’urgència a equipaments municipals com poliesportius i
edificis de serveis per aquestes persones amb l’objectiu d´oferir els protocols de
seguretat i la cobertura de les necessitats bàsiques. La detecció, derivació i cura
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d’aquestes persones als equipaments està realitzant-se conjuntament pels ens
locals i entitats socials especialitzades, com la Creu Roja.
6. Davant aquesta situació sense precedents, la Diputació de Barcelona, compromesa
amb el conjunt de governs locals del seu àmbit territorial, ha d’exercir les seves
competències en matèria de cooperació i assistència amb vocació municipalista i
orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs locals.
7. Per tot això, es considera necessari articular, des de la Diputació de Barcelona, un
suport municipal que, entre d’altres coses, asseguri l’atenció domiciliària de les
persones grans i de les persones amb discapacitat, contribueixi a cobrir la major
necessitat d’atenció a les llars i eviti, en la mesura del possible, la sobrecàrrega de
les famílies. Algunes de les accions susceptibles de finançament mitjançant aquest
suport municipal són les següents:
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Ampliar el nombre d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a les
persones grans en situació de vulnerabilitat que ja són usuàries del servei i, en
general, reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de
vulnerabilitat.
Oferir hores de SAD per a totes les persones grans i/o amb discapacitat
usuàries de centres de dia per cobrir l'actual situació de tancament d’aquests
centres.
Oferir un servei d’àpats a domicili per a totes les persones grans i/o amb
discapacitat usuàries de centres de dia.
Oferir targetes moneder amb una consignació econòmica per a totes les
famílies vulnerables i en especial per aquelles que disposen de beques
menjador, ja siguin atorgades pel Departament d'Ensenyament com pels
serveis socials municipals, per tal d’assegurar el dret a l’alimentació dels
infants.
Oferir places residencials a les persones sense llar en equipaments temporals
d’urgència.
Fer front a despeses ocasionades per la situació d'emergència i no
contemplades com a despeses ordinàries dels serveis d’informació i atenció a
les dones en casos de violència masclista.

8. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord núm.
29/20, de 30 de gener de 2020, va aprovar el Programa d’ajuts a emergències
municipals (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de febrer de 2020), per
donar suport als municipis que hagin de fer front a despeses extraordinàries
derivades de situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i
que l’article 4.2 del règim del programa reserva a la Diputació de Barcelona la facultat
per, davant de fenòmens d’especial severitat, aprovar una línia de suport específica,
es considera convenient articular aquest suport com una nova línia en el marc del
referit programa, de manera que es proporcioni una cobertura ràpida i suficient a les
emergències produïdes, tot garantint un suport integral als governs locals. La nova
línia, en afegir-se a sis ja existents, seria la setena.
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9. En el marc del referit Programa d’ajuts a emergències municipals, a través de la línia
de suport núm. 6, “Altres serveis de protecció civil”, actualment ja es poden vehicular
les sol·licituds per fer front a despeses ocasionades amb motiu de la COVID-19 que
no tinguin per objecte l’atenció a les persones, tals com les de la logística en
l’operativa de l’emergència o les de garantia de continuïtat de serveis essencials.
10. Per últim, mitjançant el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
2560/20, de data 13 de març de 2020, s’han adoptat una sèrie de mesures
excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la
Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic amb la finalitat de reduir al màxim
la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19; entre d’altres, en
l’apartat setè de la part resolutiva es va acordar suspendre la convocatòria i la
celebració de la Junta de Govern ordinària prevista per al dia 26 de març de 2020.
Per tot això s'aprecia que concorre una necessitat molt urgent de donar cobertura
legal a la nova línia de suport municipal i es proposa a la Presidència la seva
aprovació per urgència.
Fonaments de dret
Els apartats 3.3.c) i 2.4.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre de 2019,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre
de 2019, respectivament, atribueixen a la Junta de Govern la competència per a
l’atorgament d’aquest tipus de subvencions i reserven a la Presidència la competència
per a exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i les de la Junta de Govern,
sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR la línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19”, en el marc del Programa
d’ajuts per a emergències municipals, aprovat per acord núm. 29/2020 de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de gener de 2020 i publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 3 de febrer de 2020; d’acord amb l’article
4.2 del règim del programa.
Segon. DESIGNAR com a centre gestor de la línia de suport aprovada en l’apartat
primer de la present resolució la Gerència de Serveis de Benestar Social, adscrita a
l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona.
Tercer. ESTABLIR que els requisits i procediments de la línia de suport núm. 7 “Atenció
a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID19” són els establerts pel referit Programa d’ajuts per a emergències municipals, amb
les següents particularitats:
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1. La línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat
social com a conseqüència de la COVID-19” permet finançar les despeses
extraordinàries que, en l’àmbit de l’atenció a les persones, els ens destinataris
hagin hagut d’assumir com a conseqüència de la situació d’emergència de salut
pública ocasionada per la COVID-19.
2. El període sol·licitud s’obre al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions” (PMT) l’endemà de la publicació de la present resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà en el termini de tres
mesos a partir de l’endemà de la data en què es declari la desactivació de les
fases d’emergència, d’alerta i/o de prealerta del Pla d'actuació del PROCICAT
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc.
3. Atesa la declaració d’estat d’alarma formulada per l’Estat mitjançant Reial Decret
463/2020, de 14 de març, publicada al BOE de 14 de març de 2020, i successives
modificacions i, si escau, pròrrogues, els ens destinataris resten exceptuats de
presentar la declaració de la situació d’emergència. Juntament amb la sol·licitud,
els ens han de presentar una memòria que inclogui la descripció de les accions
objecte de sol·licitud i la seva valoració econòmica i, si escau, relació de factures
o de despeses degudament aprovades per l’ens local o, en cas de no disposar
d’elles, relació de pressupostos acceptats per l’ens.
4. Les despeses ocasionades amb motiu de la COVID-19 que no tinguin per objecte
l’atenció a les persones s’han de presentar en el marc de la línia de suport ja
existent núm. 6, “Altres serveis de protecció civil”, el centre gestor de la qual és
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, pel que fa a les
tasques tècniques que s’estableixin.
Quart. APROVAR l’actualització de la fitxa del tràmit de sol·licitud en el marc del
Programa d’ajuts per a emergències municipals, publicada a la Seu Electrònica
Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, per tal d’adequar-la a les
previsions de la línia de suport núm. 7 “Atenció a persones en situació d’especial
vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19.
Cinquè. DECLARAR que la present resolució entra en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. ELEVAR la present resolució a la Junta de Govern, en la següent sessió que
celebri, per a la seva ratificació.
Setè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
de la present resolució.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2020/0001571

Objecte

Aprovar la línia de suport municipal per atendre persones en situació
d'especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19, en el
marc del Programa d'ajuts per a emergències municipals

DIR. SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Dir. Serveis de Cooperació Local
X0203SE24 Suport a les obres i equipaments econòmic
Decret d'aprovació de la línia de suport municipal per atendre persones en
situació d'especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19,
en el marc del Programa d'ajuts per a emergències municipals

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Tèc. Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag
Ger. Serveis d'Espais Naturals
Ger. Serveis d'Habitatge, Urb. i Act.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis Equ., Inf.,U.i Patr.Arq.
Ger. Serveis de Benestar Social
Ger. Serveis de Medi Ambient
JLC 33535
AJG 29/2020

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)
Promotor
CPISR-1 C Marina Espinosa De
Coordinador/a matèria
Castro
Diputada adjunta de
Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG)
Presidència (p.d.s.)

Acte
Proposa

Data acte
26/03/2020, 16:10

Proposa

26/03/2020, 18:07

Secretària General

30/03/2020, 12:07
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Petra Mahillo Garcia (SIG)

Resol la Presidència; 30/03/2020, 10:49
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)
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