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Actualitat

L'Ajuntament i la Generalitat signen el contracte programa 2008-
2011

Dijous 7 d'agost de 2008
El conveni marca la coordinació, cooperació i col·laboració d'ambdues
administracions en matèries relatives a serveis socials i benestar social L'alcalde
de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i la consellera d'Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila, van signar a finals de juliol el
contracte programa 2008-2011. Es tracta d'un conveni per a coordinació, cooperació
i col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social, que suposarà una subvenció per a la vila,
aquest 2008, de més de 320.000 euros. L'import de la subvenció es revisarà
anualment, i es podrà modificar en funció de diferents factors. L'Ajuntament haurà
de distribuir anualment la subvenció derivada del contracte programa en els serveis
socials bàsics, però també en d'altres programes com el servei d'intervenció
socieducativa no residencial per a infants i adolescents, el programa suport a
famílies amb infants de 0 a 3 anys o l'acollida i integració a persones estrangeres
immigrades. Així, la regidora de Benestar Social i Salut de l'Ajuntament de
Castellar, Mercè Giménez, ha explicat que, "les polítiques socials que es gestionen
des de l'Ajuntament inclouen les regidories de Benestar Social, Immigració,
Educació i Gent Gran". El contracte programa és fruit de la nova regulació i
ordenació del sistema de serveis socials que s'ha produït amb l'entrada en vigor de la
Llei 12/2007 d'11 d'octubre, que comporta un augment en les competències
municipals de serveis socials. Davant d'aquesta situació, la Generalitat, a través del
departament d'Acció Social i Ciutadania, ha creat el contracte programa com a nova
forma de suport a econòmic als ajuntaments, amb els objectius de garantir
l'accessibilitat dels serveis socials a la ciutadania, enfortir les polítiques socials de
suport a les famílies, millorar les polítiques de promoció i d'atenció a la infància i
l'adolescència amb risc d'exclusió social, afavorir polítiques d'integració de la
població nouvinguda i promoure l'autonomia personal reforçant l'atenció integral de
les persones en situació de dependència. Tots els ajuntaments catalans han signat un
contracte programa, i rebran diferents quanties en les subvencions, en funció dels
seus programes, la població i els serveis socials de l'Ajuntament. Aquestes
subvencions "han de servir per anar avançant cap a una societat inclusiva,
integradora i cada vegada més justa", segons que ha manifestat la regidora.
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