
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  ROSES I  EL CONSELL 
COMARCAL  DE  L’ALT  EMPORDA  EN  MATÈRIA  DE  SERVEIS  SOCIALS,  ALTRES 
PROGRAMES  RELATIUS  AL BENESTAR  SOCIAL I  POLÍTIQUES  D’IGUALTAT PER  A 
L’ANY 2017

PARTS

D'una  banda,  el  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  amb  NIF  P6700008C,  representat  pel  seu 
president,  el  senyor  Ferran  Roquer  i  Padrosa,  expressament  facultat  mitjançant  acord  de  Ple  de  la 
corporació en data 15 de juliol de 2015 i assistit pel secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz Cameo.

De l'altra, l'Ajuntament de Roses, amb NIF P1716100-A, representat per la seva alcaldessa-presidenta,  
la senyora Montserrat Mindan i Cortada expressament facultat mitjançant acord de Ple de la corporació 
en data 13 de juny de 2015 i assistit pel secretari, el senyor 

Actuen en l'exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part pel Decret  
Legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  l'organització  
comarcal de Catalunya i, per l'altra part, per la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el  
present Conveni.

MANIFESTEN

I. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atenent  els principis rectors i els drets en l’àmbit  
dels serveis socials establerts a l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, regula i ordena el  
sistema de serveis socials en base a les competències exclusives en aquesta matèria

II.  En  la  regulació  de  l’àmbit  competencial  i  organitzatiu,  aquesta  Llei,  disposa  que  correspon  als  
municipis  crear  i  gestionar  els  serveis  socials  necessaris,  tant  propis  com  delegats  per  altres  
administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu que 
les  comarques  supleixin  els  municipis  de  menys  de  vint  mil  habitants  en  la  titularitat  de  les 
competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.

III.  Atès el Contracte Programa 2016-2019 signat en data 3 d'agost de 2016 per a la coordinació la 
cooperació i  la col·laboració entre el  Departament de Treball,  Afers  Socials  i  Famílies i  el  Consell  
Comarcal de l’Alt Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i  
polítiques d’igualtat.

En virtut de tot l'exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents



PACTES

Primer. Objecte

El present Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Roses té per objecte 
regular  la  col·laboració  i  la  cooperació  interadministrativa  de  les  parts  signatàries  en  relació  a  
l'assoliment  i/o  manteniment  de  la  xarxa  de  Serveis  Bàsics  d'Atenció  Social,  la  coordinació  i  el  
finançament d'aquestes serveis al municipi de Roses.

Segon. Servei Bàsic d'Atenció Social. Recursos Humans

La ràtio de personal  de les àrees bàsiques de serveis socials que estableix la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 12/2007, de Serveis Socials és de  tres diplomats en treball social i dos diplomats en 
educació social per cada quinze mil habitants.

Que l’Ajuntament de Roses, segons dades de l’Idescat 2016 disposa de 19.438 habitants. Que d’acord 
amb aquestes dades a Roses corresponen quatre diplomats en treball social i dos diplomats en educació 
social a jornada sencera i un altre educador/a a mitja jornada

Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona el 66% del cost mòdul establert  
pels  tècnics  de  grau  mitjà  (treballadors/es  socials  i  educadors/es  socials)  que  és  de  34.483,14  € 
any/professional  a  jornada  completa.  El  finançament  del  66%  suposa  l’import  de  22.758,87 
€/any/professional.

Tercer. 

Que el Departament de Serveis Socials  de l’Ajuntament de Roses està format per 1 cap d’àrea,  3 
treballadores socials, 2 educadores socials i el suport administratiu corresponent. Aquests professionals  
estan contractats directament per l’Ajuntament de Roses.

Que el Consell Comarcal té contractades des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2017, a petició de  
l'Ajuntament de Roses, una treballadora social i una educadora social a jornada sencera. D'acord  amb la  
ràtio establerta, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  subvenciona un i mig. De l'altra  
mitja jornada, l'Ajuntament de Roses es farà càrrec íntegrament del seu sou,  amb l'objectiu de reforçar 
l'actuació del servei.

Les despeses derivades de desplaçaments, formació d'aquestes dues treballadores socials també aniran a 
càrrec de l’Ajuntament de Roses i seran liquidats a la finalització del conveni, si s’escau.

Quart. Prestacions de servei

El Consell Comarcal prestarà a l’Ajuntament de Roses els serveis següents: 
 Servei de Teleassistència 
 Servei de Nuclis d’Habitatge Social
 Servei d’Ajut a Domicili Social i Dependència 
 Servei d’Ajudes Tècniques (només recollida i retorn de material)
 Servei de d'atenció a víctimes de violència masclista i de gènere
 Servei de Tallers de Memòria i de Gimnàstica per a persones grans



Aquests  serveis  es  prestaran  d'acord  amb  el  Reglament  regulador  aprovat  pel  Consell  Comarcal.  
L’Ajuntament es farà càrrec dels costos que corresponguin a l’administració local en funció dels serveis  
prestats i d’acord amb el que s'estableix en el pacte setè.

Cinquè. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El  Consell  Comarcal  lliurarà,  un  cop  rebuda  del  Departament  de  Treball,  Afers  Social  i  Famílies,  
l'aportació econòmica, prèvia la corresponent justificació, de l’Ajuntament de Roses en concepte de  
personal contractat pel propi ens local per un import de  113.794,35€. Aquest import anirà a càrrec de 
l'aplicació  pressupostària  de  despeses  40.2311.46200  que  porta  el  nom  "Ajuntament  de  Roses  - 
Contracte programa " del pressupost vigent.

Aquest  import  s’ha  calculat  en  base  el  percentatge  de  la  població  i  el  nombre  de  professionals 
contractats directament per l'Ajuntament de Roses. En el cas que no s’assoleixi la ràtio es descomptarà 
proporcionalment de la quantia màxima a  subvencionar.

Sisè. Obligacions de l'Ajuntament de Roses

El Consell Comarcal, a petició de l’Ajuntament de Roses prestarà a través del seu personal contractat els  
Serveis Bàsics d’Atenció Social en compliment de la ràtio de professionals establerta a Llei de Serveis  
Socials 12/2007 per aquest municipi. En aquest cas, l’Ajuntament de Roses haurà de fer-se càrrec de  
l’import no subvencionat de les despeses de sous i salaris dels professionals corresponents per part del  
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la   Generalitat  de  Catalunya.  A tal  efecte 
l'Ajuntament de Roses ha destinat l'aplicació pressupostària número 17 61 2313 4650000 per fer front a 
les despeses d'aquest conveni de col·laboració.

Que  l'Ajuntament  de  Roses  ha  sol·licitat  al  Consell  Comarcal  l'ampliació  de  la  dedicació  de  la 
treballadora social en mitja jornada amb l’objectiu de reforçar l’actuació dels Serveis socials bàsics fora 
de la ràtio establerta. En aquest cas l'Ajuntament es farà càrrec del sou íntegre d'aquest professional. 

Personal contractat pel Consell Comarcal assignat als Serveis Socials de Roses, d'acord la ràtio:

- Una educadora social a jornada sencera des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2017 a un cost  
total de 39.308,70 € i a un cost per l’ajuntament de 16.549,83€.

- Una treballadora social a mitja jornada (18h 45m) des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2017 a  
un cost total de 18.649,65€ i a un cost per l’ajuntament de 7.270,22€

Personal contractat pel Consell Comarcal assignat als Serveis Socials de Roses, fora de ratio

- Una treballadora social a mitja jornada (18h 45m) des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2017 a  
un cost per l'ajuntament de  total de 18.649,65€ 

Les despeses derivades de desplaçaments, formació i altres d'aquests professionals  aniran a càrrec de  
l’Ajuntament de Roses seran liquidats a la finalització del conveni, si s’escau.

Percentatge de gestió.  L'any 2017 s'aplicarà un percentatge de gestió per la prestació dels diferents 
serveis  que  s'especifiquen  en  aquest  conveni.  El  càlcul  de  gestió  aplicable  serà  el  5% dels  costos  
liquidats a l'Ajuntament l'any anterior  i que per enguany  puja a 2.296,41€.  L'Ajuntament farà efectiu  
aquestes quanties al Consell Comarcal quan aquest presenti la liquidació de la despesa al finalitzar l'any  
2017. 



Setè. Liquidació de costos

El Consell Comarcal presentarà a principis de l’any 2018 a l’Ajuntament de Roses la liquidació dels 
costos corresponents a les diferents modalitats de  Servei d’Ajut a Domicili, Servei d’Ajudes Tècniques,  
Servei  de  Teleassistència,  Servei  d’Habitatge  Social  i  Servei  de  d'atenció  a  víctimes  de  violència  
masclista  i  de  gènere  i  del  personal  adscrit  i   li  requerirà  la  part  no  subvencionada  per  part  del  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’aquests serveis. 

Els preus establerts pels serveis són els següents:

Servei d’Ajut a Domicili Social i Dependència: 16,25 €/hora 

Finançament del 66% : 10,72 €/hora.  
Cost per l’ajuntament : 5,53 €/hora

Servei de Teleassistència Bàsic
Cost mensual per aparell : 16,35 € mes/unitat
Cost per l’ajuntament Servei Bàsic: 3,28 € mes/unitat

Servei  d’Ajudes  Tècniques:  El  cost  del  desmuntatge  i  recollida  de  material  anirà  a  càrrec  de 
l'ajuntament. 

Servei  d’Habitatge  Social:  300,00  €/mes  per  plaça  ocupada.  Per  l'exercici  2016  aquest  servei  es 
subvencionarà a través del Programa Salut i Crisi de Dipsalut i no suposarà cap cost per l'ajuntament.

Servei d'atenció a víctimes de violència de gènere: 
 Servei de resposta urgent: 0,13 € habitant/any ( 19.438 * 0,13 € = 2.526,94€ part del salari del 

professional  no subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família)
 Allotjament  d’urgència:  a  càrrec  del  Consell  Comarcal  a  través  del  Contracte-programa amb la  

Generalitat

Servei de Tallers de Memòria i de Gimnàstica per a persones grans:  el preu establert per cada taller 
és de 400,00€
Nombre de Tallers sol·licitats: 2
Cost total dels Tallers: 800,00€

Vuitè. Prestacions econòmiques d'urgència social

Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’atendre les situacions d’urgència social  
derivades de l’actual conjuntura econòmica ha establert una aportació en el Contracte-programa de l’any 
2017.  El  Consell  Comarcal  lliurarà  prèvia  la  corresponent  justificació  a  l’Ajuntament  de  Roses  la  
quantitat de  15.088,87€  en concepte de prestacions econòmiques d’urgència social, i  que l’ens local 
haurà d’acreditar al finalitzar l’any, mitjançant certificat de l’interventor, detallant per tipologies d’ajuts:

 Nombre total d’ajuts atorgats
 Nombre total de persones beneficiàries
 Tipologies dels ajuts (manutenció, habitatge, subministres, farmàcia, altres)
 Imports totals de les tipologies d’ajuts atorgats



Novè. Addenda Contracte programa per a l'exercici  2016-juny 2017 per la  concessió d'ajudes 
d'urgència social (AUS). Pobresa energètica. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha signat un Addenda amb el Consell Comarcal en  
data 19-12-2016 per atendre les despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i  
gas d'acord amb la Llei 24/2015. Els subministraments estaran compresos dins el període de gener 2016 
al  juny  del  2017  (ambdós  mesos  inclosos).   El  Consell  Comarcal  lliurarà  prèvia  la  corresponent 
justificació a l’Ajuntament de Roses la quantitat de 15.088,87€ en concepte de pagament de despeses de 
subministraments.

Desè.- Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Consell Comarcal aportarà la quantitat màxima de 23.000,00 € a l’Ajuntament de Roses per tal que 
aquest  pugui  finançar  el  Servei  d’informació,  assessorament,  primera atenció  i  acompanyament,  si  
s’escau, pel que fa a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida 
laboral, social, personal i familiar, d'acord amb el Contracte programa signat entre el Consell Comarcal i  
l'Institut Català de les Dones.

Onzè. Justificació

L’Ajuntament de Roses haurà de justificar la despesa realitzada pels Serveis socials bàsics i  pel SIAD  
mitjançant una certificació de l’interventor de la corporació abans del 20 de gener de 2018. Així mateix,  
l’Ajuntament de Roses elaborarà una memòria anual d’activitats  d’acord amb el model  facilitat  pel  
Consell Comarcal que l'haurà de presentar  abans del 28 de febrer.

Referent als ajuts d'urgència social (AUS) en concepte de pobresa energètica, l'Ajuntament de Roses 
haurà de justificar la despesa mitjançant un certificat de l'interventor entre els mesos de juliol i setembre  
de 2017 i haurà de realitzar la corresponent memòria d'actuació.

Dotzè. Seguiment i control

Es constituirà una comissió de seguiment del conveni, formada per dos representants de cadascuna de 
les administracions que es reunirà, com a mínim, una vegada durant el període de vigència d’aquest  
conveni i serà l'encarregada de resoldre els problemes d'interpretació i compliment relacionats amb el 
present Conveni.

Tretzè. Incompliment del Conveni

L'incompliment dels pactes del present Conveni  per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la  
seva resolució.

La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la part interessada 
o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part.
La  desestimació  expressa  o  presumpta  d'aquesta  sol·licitud  serà  susceptible  de  recurs  contenciós  
administratiu.



Catorzè. Règim d'acords i solució de controvèrsies

Les  parts  signants  convenen  resoldre  de  manera  amistosa  els  possibles  conflictes  o  les  possibles  
divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni, per mitjà de la comissió de 
seguiment prevista al pacte desè.

No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de Girona de l'ordre  
contenciós-administratiu seran els competents per a dirimir qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les  
parts signants sobre la interpretació i/o el compliment dels pactes continguts en el present Conveni,  
sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués 
correspondre.

Quinzè. Règim de modificació

El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les parts signants  per  
tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de  
constar per escrit, en forma de nou conveni o bé, en forma d’addenda de modificació de l’actual.

Setzè. Extinció

El present Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per  
incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:
- Transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat pròrroga.
- Acord unànime de les parts.
- Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les parts signants.
- Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Dissetè. Vigència del Conveni

La vigència del present Conveni s'estendrà des de 01/01/2017 fins a 31/12/2017. En qualsevol moment  
abans de la finalització del termini fixat, les parts podran acordar pròrrogues anuals per un període de 
fins a 4 anys.

La renovació anual,  així  com les  possibles  pròrrogues,  estarà  condicionades a l'existència de crèdit 
suficient a les corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants.

En  cas  de  pròrroga,  les  parts  podran  introduir  les  modificacions  no  substancials  que  considerin 
oportunes.

Divuitè. Imatge i comunicació 

Les parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o  
en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en aquest conveni, així com els logotips,  
signes i llegendes que es considerin oportuns.



Dinovè. Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions derivades 
del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor material de les actuacions.

Vintè. Publicacions i Registre

L’acord  i  la  còpia  del  Conveni  s’han  de  trametre  a  la  Direcció General  d’Administració  Local  del  
Departament de Governació, d'acord amb l'article 309.1 del ROAS. 

L'entitat encarregada de trametre l’acord i la còpia del Conveni a la Direcció General d’Administració  
Local i de fer efectives les obligacions de publicitat per mitjà del Registre de convenis serà la que porta  
la iniciativa en l'aprovació del Conveni, en aquest cas serà el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Les obligacions de publicitat establertes a l'article 14.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la  
informació  pública  i  bon  govern,  s’han  de  fer  efectives  per  mitjà  del  Registre  de  convenis  de  
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.

Figueres,   de 2017

Per part del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà

Per part de l'Ajuntament de Roses

Ferran Roquer i Padrosa
President

Montserrat Mindan i Cortada
Alcaldessa-presidenta

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari

Francisco Luís Muñoz Cameo
Secretari

(Signat electrònicament pels presidents de les dues entitats i els respectius secretari)
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