ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
RELATIU AL SERVEI DE CENTRE OBERT I ALS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I
PER LES ACTUALITZACIONS ESTABLERTES PER AQUEST 2020 I PER LES ACTUALITZACIONS
ESTABLERTES PER AQUEST 2020.
I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part,
La Il·lustríssima Senyora Sònia Martínez i Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb
NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultada per la
signatura de la present pròrroga del conveni mitjançant acord Ple de la corporació de data 11 de juliol de
2019; i assistida per la secretària, la senyora Cristina Pou Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Salvi Güell Bohigas, alcalde de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb NIF
P1705200B, actuant d'acord amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local i l'article 53.1.a del 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, i facultat per la signatura de la present pròrroga del
conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 26 de novembre de 2020; i assistit per la
secretària accidental de la Corporació, la senyora Lourdes Casadevall Fontclara.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar
el present Conveni de col·laboració.
II. EXPOSEN
1. Que en data 3 d'agost de 2016 el Departament de Treball, Afers Socials I Famílies ( en endavant
DTASF) I EL Consell Comarcal de l'Alt Empordà ( en endavant CCAE) van signar el Contracte Programa
2016-2019 per a la coordinació la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per aquest
període. Que el mateix 2016 ambdues parts van signar una addenda per ampliar els termes de la
col·laboració en concepte d'ajudes d'urgència social per a despeses derivades de subministraments
bàsics de llum, aigua i gas.
2. Que l'any 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava determinades condicions de
prestació i finançament de serveis per al període 2017-2019.
3. Que l'any 2018 es va formalitzar una nova addenda que millorava la dotació de determinats serveis per
als exercicis 2018 i 2019, especialment en relació amb els serveis socials bàsics.
4. Que a l'exercici 2019 es va signar una addenda per ampliar el finançament del DTASF per als sistemes
de resposta urgent a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6),
segons el fons del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere, i per incorporar un nou servei, el de
dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l'emancipació juvenil (fitxa 44).
5. Que durant l'any 2020, i degut a la pandèmia, s'ha signat una Addenda al Contracte programa i a

posteriori una ampliació per implementar un seguit de mesures adreçades a pal·liar els efectes de la
pandèmia de la COVID 19, concretament:
-MESURA 45.1.- Reforçar els serveis d’atenció domiciliària
-MESURA 45.2.- Donar suport en la posada en marxa i manteniment de serveis habitacionals per
persones sense llar
-MESURA 45.4.- Incrementar el finançament de la Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent per a dones
víctimes de violència masclista i per als seus fills i filles.
-MESURA 45.5.- Ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu
7. Que en data 26 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar el conveni
entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que 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 dels serveis. Els serveis d’intervenció socioeducativa estan creats amb un mateix objectiu:
garantir que els infants que en alguna etapa de la seva vida es puguin trobar en una situació de risc,
siguin atesos de manera integral, participant del seu propi projecte i treballant conjuntament amb la seva
família.
8. Que el CCAE i l'’Ajuntament de Castelló segueixen compartint els objectius fixats pel conveni signat
l’any 2019 i consideren que la millor manera per aconseguir-los és per mitjà de la pròrroga del
conveni de col·laboració entre les entitats per a l’any 2020.
10. El conveni signat entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’Ajuntament de Castelló preveu la
possibilitat de prorrogar-lo anualment per un període de fins a 4 anys i que en cas de pròrroga, les parts
podran introduir les modificacions no substancials que considerin oportunes.
III. ACORDEN
Primer.- Prorrogar per a l’any 2020 els serveis i programes inclosos en el conveni signat l'any 2019 i
incloure les actualitzacions establertes en les Addendes del 2020, que s'han signat entre el DTASF i el
CCAE.
Segon.- Els imports de les aportacions d'ambdues parts consten a l'annex d'imports d'aquesta Addenda.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.
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Pròrroga del Conveni - Annex d'imports 2020
1) SIS Centre d'Atenció Diürna – Centre Obert Puigmal
El Servei d’Atenció Diürna corresponent al Centre Obert Puigmal, el Consell Comarcal lliurarà, un cop rebuda
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'aportació prevista en el contracte programa prèvia la
corresponent justificació, a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries en concepte de la Fitxa 2.1 i la Fitxa 2.1.1,
que per l’any 2020 les quantitats són les següents:
Fitxa 2.1 Servei d'Atenció Diürna

18.952,00 €

Fitxa 2.1.1 Serveis d'Atenció Diürna d'estiu

6.048,00 €
TOTAL

25.000,00 €

2) SIS serveis socioeducatius davant de situacions de risc: Serveis de l’Espai Menuts
Per l'any 2020 no s'estableix cap cost per l'Ajuntament.
3) Servei Educadors/res de carrer
El Consell Comarcal, a petició de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries prestarà el Servei d'educadors/es de
carrer vinculat als serveis dinamització comunitària en l'àmbit dels infants i adolescents, i per aquest motiu
contractarà un/a tècnic/a mig (Grau en Educació social) o Integrador/a social (Cicle Superior en Integració
social) a 17h 30m hores a la setmana de l'1 de gener a 31 de desembre de 2020 a un cost per l'Ajuntament
de 20.500,00€.
4) Percentatge de gestió : s’aplicarà un percentatge de gestió projecte ‘Educadors/res de carrer’. El càlcul
de gestió serà el 5% dels cost del servei que puja a 1.025,00€
5) Mesures extraordinàries COVID19 - 45.2
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contempla una aportació econòmica en l'Addenda de
pròrroga del contracte programa del 2020 per donar suport a la posada en marxa i manteniment de serveis
habitacionals per persones sense llar. El Consell Comarcal lliurarà prèvia la corresponent justificació a
l’Ajuntament de Castelló d'Empúries la quantitat de 1.000,00€ en concepte de despeses per atendre les
necessitats habitacionals de persones sense llar durant el període de l'estat d'alarma.
6) Mesures extraordinàries COVID19 – 45.5
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contempla una aportació econòmica en l'Addenda de
pròrroga del contracte programa del 2020 per ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu.
El Consell Comarcal lliurarà prèvia la corresponent justificació a l’Ajuntament de Castelló la quantitat de
2.000,00€ en concepte d’ajuts d’urgència social per atendre les necessitats d’alimentació de la infància durant
el període d’estiu (19 de juny- 14 de setembre)

