ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA EN MATÈRIA DE SERVEIS
BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2019
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 Víctor Puga López, alcalde de l'Ajuntament de l'Escala, amb NIF P1706800H,en exercici
de les facultats que li confereix 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 facultada mitjançant acord de Ple de la corporació en data ---de juny de 2019; i assistit pel secretari de la Corporació, el senyor Agustí Garcia Andrés.
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).
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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.
-MESURA 45.6.- Ajudes d'urgència social per a garantir la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques
d'infants i adolescents durant els períodes d'aïllament, quarantena i confinament en famílies en situació de
precarietat econòmica i/o vulnerabilitat social (AUS-AQC).
6. Que en data 6 de novembre 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 l'Escala 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, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat, així com la la coordinació i el finançament d'aquests serveis i programes al municipi de
Roses.
8. Que el CCAE i l'’Ajuntament de l'Escala 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 l'Escala 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 i regularitzacions econòmiques/pressupostaries 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) Servei Bàsics d’Atenció Social.

a)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, dos diplomats en educació social
i un administratiu per cada quinze mil habitants.
Que l’Ajuntament de l’Escala, segons dades de l’ Idescat 2019 disposa de 10.339 habitants. Que d’acord
amb aquestes dades a l’Escala corresponen dos diplomats en Treball Social, un diplomat en Educació Social
a jornada sencera, un altre a un terç de jornada i un administratiu
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 37.060,33€ any/professional
a jornada completa i el mòdul de l'administratiu/va és de 28.851,27€ . El finançament del 66% suposa
l’import de 24.459,81€/any/professional i de 19.041,83€ pel administratiu/va.
Que el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Escala està format per 1 cap d’àrea (treballadora
social), 2 treballadores socials, 1 educadora social, 1 administrativa i 2 auxiliars administratius a jornada
sencera. Aquests professionals estan contractats directament per l’Ajuntament de l’Escala.
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 l'Escala en concepte de personal
contractat pel propi ens local per un import de 92.421,26€. Aquest import anirà a càrrec de l'aplicació
pressupostària de despeses 40.2311.46202 que porta el nom "Ajuntament de l'Escala - Contracte programa"
del pressupost vigent.
Regularització imports mòduls professionals. L'any 2019, el DTASF va procedir a la regularització dels
mòduls professionals del personal dels Equips Bàsics d'Atenció Social. En aquest concepte el Consell
Comarcal abonarà a l'Ajuntament de l'Escala la quantitat de 3.939,99€ pels professionals contractats de
manera directa l'any 2019.
Que el Consell Comarcal té contractada des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2020, a petició de
l'Ajuntament de l'Escala, una treballadora social a jornada sencera. Aquesta treballadora social està ubicada
als Serveis Bàsics d'Atenció Social de l'Escala, amb l'objectiu de reforçar l'actuació del servei. L'Ajuntament
de l'Escala es farà càrrec íntegrament del seus costos laborals. El cost anual d'aquesta contractació puja a
38.000,00€

b)Serveis d’intervenció socioeducatives : servei d’atenció diürna
La cartera de Serveis Socials inclou els serveis d’intervenció socioeducatives no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc com a serveis socials bàsics i com a prestació garantida. Aquest serveis
porten a terme una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar, estimulen i
potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges
bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball
individual o en grup, la família i el treball en xarxa i amb la comunitat.
L’Ajuntament de l’Escala presta de manera directa tot una sèrie de serveis d’intervenció socioeducativa al
municipi, i per aquest concepte el Consell comarcal aportarà a l’Ajuntament de L’Escala la quantitat de
10.217,70€/any

c)Prestacions de servei i preus establerts

Els serveis que presta el Consell Comarcal a l’Ajuntament de l'Escala i els costos establerts pels serveis són
els següents:
c.1 Servei d’Ajut a Domicili Social i Dependència
Cost del servei: 16,99 €/hora + 0,20 €/km en el cas que es realitzin desplaçaments
Finançament de la Generalitat del 66% : 10,72 €/hora.
Cost per l’ajuntament : 6,27 €/hora.+0,20 €/km en el cas que es realitzin desplaçaments
c.2 Servei de Teleassistència Bàsic
Cost mensual per aparell : 14,04€ mes/unitat
Cost per l’ajuntament:
Usuari C0: 8,240 €/mes/unitat
Usuari C5: 4,124€/mes/unitat
Usuari C10: 0,00€/mes/unitat
c.3 Servei de Banc de productes de Suport i Teràpia ocupacional . Import: 2.000,00€ /any
c.4 Servei d’Habitatge d’Inclusió Social: 5.203,50 €/any
c.5 Servei d'atenció a víctimes de violència masclista i de gènere.
Per l'any 2020 aquesta despesa d'aquest Servei queda coberta per l'Addenda al Contracte programa de
mesures extraordinàries COVID19- MESURA 45.4
c.6 Servei laboral per a persones destinatàries de la Renda Garantida: import: 1.144,77 €/any
c.7 Serveis socioeducatius davant de situacions de risc import: 8.013,39 €/any
c.8 Atenció psicològica a les persones en situació de dependència i les seves famílies.: import:
12.000,00€/any
d) Percentatge de gestió. L'any 2020 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 3.631,45€.
e) Prestacions econòmiques d'urgència social
El Departament de Treball, Afers Social i Famílies per tal d’atendre les situacions d’urgència social derivades
de l’actual conjuntura econòmica ha establert una aportació a l'Addenda de pròrroga al Contracte-programa
de l’any 2020. El Consell Comarcal es farà càrrec, prèvia la corresponent justificació, de les prestacions
econòmiques d’urgència social que vinguin derivades de l’Ajuntament de l’Escala fins a la quantitat de
7.961,03€.
f) Prestacions econòmiques d'ajudes d'urgència social (AUS). Pobresa energètica.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contempla una aportació econòmica en l'Addenda de
pròrroga del Contracte programa per a l'any 2020
per atendre les despeses derivades dels
subministraments bàsics de la llar: llum, aigua i gas d'acord amb la Llei 24/2015.
El Consell Comarcal es farà càrrec, prèvia la corresponent justificació, de les prestacions econòmiques
relatives a la Pobresa Energètica que vinguin derivades de l’Ajuntament de l’Escala fins a la quantitat de
6.720,00€.

g) 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 l'Escala la quantitat
de 18.500,00€ en concepte d’ajuts d’urgència social per atendre les necessitats d’alimentació de la infància
durant el període d’estiu.

