ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER COL·LABORAR
EN LA GESTIÓ DE 16 PLACES RESIDENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA EN EL
CENTRE “CRAE L’ALBERA”, DE FIGUERES, COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ,
PER A INFANTS I/O ADOLESCENTS DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

R E U N I T S
D’una banda, l’Honorable senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li
corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, la Il·lustríssima senyora Sònia Martínez i Juli, presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, en ús de les seves competències i d'acord amb el que
preveu els articles 13 i 14 del text refós de la Llei d’organització comarcal, aprovada
pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, previ acord de ple de 11 de juliol de
2019.

I N T E R V E N E N
Ambdós actuen en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d'aquest document.
MANIFESTEN
Primer.- Que el 2 desembre de 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a la gestió de 16 places
residencials d’acció educativa en CRAE l’Albera, de Figueres, comarca de l’Alt
Empordà, del qual n’és titular el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a infants i
adolescents dependents de la DGAIA, així com per l’atorgament del finançament
necessari per a aquesta gestió.
Segon.- Que al pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia la possibilitat de pròrroga
del conveni per acord de les parts, mitjançant la corresponent addenda.

ACORDEN
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, per a la gestió 16 places residencials d’acció educativa en el centre l’Albera,
del qual n’és titular el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a infants i adolescents
dependents de la DGAIA, així com per l’atorgament del finançament necessari per a
aquesta gestió, pel període comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de
2020.
Segon.- Mantenir tots els pactes previstos en el conveni, a excepció del pacte setè,
que es modifica mitjançant annex d’aquesta addenda.
Tercer.- La quantitat màxima que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
abonarà per aquest conveni és de 708.693,12 euros. Aquesta quantitat està calculada
pel període que va de l’1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020. Per aquest
import s’ha fet la corresponent reserva de crèdit a la partida pressupostària número
BE06 D/251000200/318B.

I en prova de conformitat les parts interessades signen aquest document,

TCAT P Sònia
Martínez Juli DNI
40454986X

Signat digitalment
per TCAT P Sònia
Martínez Juli - DNI
40454986X
Data: 2019.12.23
17:30:13 +01'00'

Chakir El Homrani Lesfar
Sònia Martínez i Juli
Conseller de Treball, Afers Socials i Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Famílies
Empordà

ANNEX. MODIFICACIÓ DE PACTES
Setè.- Compromisos del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Obligacions generals
Aquest pacte queda redactat en els següents termes:
El Consell Comarcal ha d’organitzar i gestionar de manera directa o indirecta d’acord
amb la normativa aplicable el servei objecte del conveni, de conformitat amb les
indicacions i les directrius de la DGAIA i d’acord amb l’establert en aquest conveni.
Ha de prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària
continuïtat, d’acord amb els principis de bona fe i diligència i ajustant-se estrictament a
les condicions i a les disposicions legals que li són aplicables.
Ha de conèixer i aplicar, en tot cas, la legislació vigent a Catalunya, a l’Estat i a la Unió
Europea en matèria de protecció a la infància, així com la Convenció sobre els Drets
de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 20 de
novembre de 1989.
El centre ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat civil i la del personal al seu servei front a tercers per unes sumes
assegurades mínimes de 400.000 euros per víctima i de 800.000 euros per sinistre,
tenint en compte l’increment del imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de
22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis
causats a les persones en accidents de circulació, atès que s’aplica, per analogia per
al càlcul de totes les indemnitzacions. Tindrà consideració de tercer en la pòlissa
contractada qualsevol persona física o jurídica diferent del centre, prenedor de
l’assegurança i també entitat assegurada. També tindran la consideració de tercers els
infants i/o adolescents sota la guarda del centre que es causin danys entre ells, així
com els treballadors del centre, pels danys causats entre ells o pels infants i/o
adolescents. Aquesta pòlissa l’haurà de subscriure amb una entitat de reconeguda
solvència.
En relació amb la pòlissa esmentada en el paràgraf anterior, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies realitzarà periòdicament controls de la pòlissa
contractada pel centre, per tal de comprovar l’abast de la seva cobertura i la seva
permanent vigència. Així mateix, el Consell Comarcal estarà obligat a lliurar a la
DGAIA còpia de les pòlisses i de l’últim rebut de pagament, quan així li sigui requerit.
El centre haurà de disposar de l’autorització sanitària de funcionament atorgada pel
Departament competent en matèria de Salut. Així mateix, el centre garantirà, per
mitjans propis o aliens, la formació del seu personal pel que fa a les pràctiques
correctes d’higiene i manipulació d’aliments.
(.../...)

Obligacions en matèria de personal
Aquest pacte queda redactat en els següents termes:
(.../...)
El centre s’encarregarà de la formació de tot el seu personal i de les corresponents
activitats de reciclatge, sens perjudici dels cursos que organitzi la DGAIA als quals
aquests professionals hi tinguin accés.
(.../...)

El centre haurà d’informar immediatament al Servei Territorial d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de Girona de les altes i les baixes del personal, tant de serveis com de
l’equip educatiu, així com de les seves substitucions. Quan s’escaigui, haurà
d’acreditar la titulació exigida del substitut.

