
La coordinació interadministrativa, que

es portarà a terme per l'Òrgan de

coordinació i col·laboració

interadministrativa en Serveis Socials,

adscrit a la Conselleria competent en

Serveis Socials.

S'estableixen aspectes com ara:

Títol I: Coordinació interadministrativa

Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de

coordinació i finançament de l'atenció primària de

Serveis Socials, que desenvolupa la Llei 3/2019

La composició: es
garantirà una

composició equilibrada
entre representants de
la GVA i de les entitats
locals, així com de
dones i homes

Les funcions: assegurar l'acció coordinada,
formular propostes de funcionament i
millora de la qualitat, crear comissions
tècniques per a estudis i propostes de

planificació, elaborar informes econòmics
per al finançament de personal i

prestacions
 

El règim organitzatiu

d'aquest òrgan: es
reunirà almenys
semestralment

Títol II: Col·laboració financera
entre administracions públiques

Estableix la regulació de la col·laboració financera entre

administracions públiques, fixant, d'una banda, condicions

i principis generals, les seues fórmules i distribució, i, per

una altra, el règim jurídic de l'instrument previst per a fer

efectiva tal col·laboració financera: Contracte programa



Contracte programa

El seu concepte i àmbit

d'aplicació: Convenis
interadministratius

pluriennals subscrits per a la
gestió de l'execució de les
prestacions en matèria de
Serveis Socials, amb la
finalitat de regular les
relacions jurídiques i
financeres, així com les
relacions de col·laboració
interadministratives, en
matèria de Serveis Socials

El seu contingut, forma i

objecte: La Conselleria
competent en Serveis Socials
posarà a la disposició de les
administracions públiques de
la Comunitat Valenciana un
model de contracte programa
i dels seus annexos, que són

fitxes

Les parts signants: D'una
banda, la Conselleria

competent en Serveis Socials
o la Diputació provincial
corresponent. D'una altra

banda, els ajuntaments, per si
sols o agrupats en
mancomunitats

Els serveis, centres i programes inclosos: El finançament dels
serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic i el finançament

dels serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter
específic, exceptuats els següents serveis competència de la
Generalitat que no hagen sigut delegats: d'atenció diürna i
nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu
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ajuntaments i mancomunitats signants enviaran les dades i
indicadors sol·licitats per la Conselleria, desagregats per sexe i
per grups d'edat, entre altres. Sense perjudici de l'anterior,

l'avaluació del compliment del contracte programa es portarà a
terme per comissions mixtes de seguiment i control

El seu finançament: Haurà d'indicar l'import a finançar per cada
administració signant (el percentatge del mòdul de finançament
de personal i el percentatge del cost de les prestacions que
corresponga). S'anticiparà un 70% de l'import anual de la

subvenció després de la concessió de la mateixa en la primera
anualitat, la resta s'abonarà després de l'aportació i comprovació

de la documentació justificativa, que serà del 31 d'octubre

Publicitat i transparència: Els
contractes programa, una vegada
subscrits, es publicaran en els

portals oberts de la Generalitat i de
les entitats locals



Títol III: Coordinació en els equips professionals de Serveis
Socials d'atenció primària de caràcter bàsic

Figura de direcció en el nivell d'atenció

primària de caràcter bàsic

Diagnòstic de la realitat social
comunitària i mapificació dels
recursos municipals
Diagnòstic i detecció de les
necessitats de recursos
humans, materials i
econòmics del departament
Planificació i adequació dels
instruments i recursos
necessaris per al
desenvolupament efectiu dels
processos d'intervenció social
Representació de l'equip

Funcions vinculades a la gestió

de Serveis Socials:

Avaluació i gestió de resultats,
redefinint objectius i
introduint mesures
innovadores
Elaboració de memòries i
informesç
Anàlisis de les dades
obtingudes amb els
indicadors planificats
Reformulació de la
planificació

Funcions vinculades a l'abast i

impacte dels Serveis Socials:
Detecció de les necessitats de
formació
Generació de sinergies
necessàries per a una plena
interacció i coordinació amb
altres equips de serveis
socials, entitats i sistemes,
especialment Educació i
Sanitat
Foment del treball en xarxa
Presa de decisions
Distribució de tasques i
càrregues de treball

Funcions vinculades a la gestió

de recursos humans:

Figura de direcció en el nivell d'atenció

primària de caràcter bàsic

Equip
d'intervenció

social

Unitats
d'igualtat

Unitats de
suport jurídic

Unitats de
suport

administratiu

Comissions  de  coordinació  tècnica


