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Text del dictamen
Vist l'escrit tramès pels Serveis Territorials de Girona 
del  Departament  de  Benestar  Social  i  Família  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  enregistrat  d'entrada  amb  el 
núm.  17.820  de  data  27.09.2011,  pel  qual  adjunten  el 
Protocol  Addicional  de  concreció  per  al  2011  del 
Contracte  Programa  per  a  la  coordinació,  cooperació  i 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i l'Ajuntament de Figueres en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l'any 2008;

Vist que aquest ajuntament va demanar, mitjançant Decret 
de  l'Alcaldia  de  data  03.02.2011,  la  col·laboració 
econòmica al Departament de Benestar Social i Família de 
la  Generalitat  de  Catalunya  pel  finançament  dels 
programes  i  serveis  següents:  Serveis  Socials  Bàsics; 
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents; Programa per al desenvolupament de 
programes i accions d’acollida i d’integració de persones 
estrangeres  immigrades;  Programa  d’Inclusió  Social; 
Servei de transport adaptat; Residència per a gent gran; 



Programa  d’atenció  social  a  persones  amb 
drogodependències; Accions formatives per a professionals 
dels serveis socials i Programes de suport a famílies en 
situació de vulnerabilitat; 

Vist  tot  això  exposat,  la  Comissió  Informativa  de 
territori  i  serveis  a  les  persones  proposa  al  Ple  de 
l'Ajuntament, l'adopció dels acords següents:

1r. Aprovar el document titulat "Protocol Addicional de 
concreció per al 2011 del Contracte Programa per a la 
coordinació,  cooperació  i  col·laboració  entre  el 
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament 
de  Figueres,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres 
programes  relatius  al  benestar  social,  subscrit  l'any 
2008" que s'adjunta.

2n. Facultar l’Alcaldia Presidència perquè porti a terme 
tants actes i gestions com calguin per a l’execució de 
l'acord anterior.

El president, Els vocals,

El secretari, per delegació
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