CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DELS 0 AL 14 ANYS.
Tortosa, la data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una part, el Sr. Xavier Faura Sanmartín president del Consell Comarcal del Baix
Ebre, en ús de les competències que li corresponen d’acord amb l’article 13 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
D’altra banda, el Sr. Xavier Royo Franch, alcalde-president de l’Ajuntament de
l’Aldea, en ús de les seves competències i d’acord amb el que preveu l’article 53
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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
Primer. El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya té,
entre d'altres, la funció de dissenyar polítiques públiques que democratitzin la provisió
i la recepció de les cures, vetllar perquè el temps vital es faci compatible i generar un
estratègia de cura que permeti reduir les desigualtats que es donen en la qualitat, la
gestió de la cura i dels usosdel temps, segons el que preveuen els epígrafs j) i k) de
l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones
i homes.
En el marc d'aquestes competències, el Departament vol potenciar el sistema català
de serveis de cura, tot fomentant serveis, projectes i ocupació en aquest àmbit per tal
d'entendre la cura com un dret universal, però també vol remarcar la necessitat de
repartir-la, tot contribuint així a una organització social dels temps més igualitària des
d'un punt de vista de gènere i interseccional.
Per això, el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la
Generalitat de Catalunya 2019-2022 estableix un eix d'actuació centrat en la
promoció de l'equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos del temps.
Aquest eix d'actuació es marca com a objectiu estratègic, entre d'altres, assolir la
corresponsabilitat plena en la distribució del treball domèstic i de cura de persones, i
vinculat a aquest objectiu estratègic, es planteja l'objectiu operatiu de promoure la
corresponsabilitat familiar, social i laboral.
Segon. El Pla corresponsables (2021-2023) és una nova política pública impulsada
per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per la Violència de Gènere, del Ministeri d'Igualtat,
destinada a iniciar el camí que garanteixi la cura com a dret a Espanya a través del
desplegament de serveis de cura a la infància, ja sigui en equipaments públics o a
domicili, mitjançant prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb
filles i fills menors de 14 anys.

D'acord amb l'àmbit competencial atribuït al Departament d'Igualtat i Feminismes pel
Decret 21/2021, de 25 de maig, aquest Departament és, dins de l'àmbit de la
Generalitat de Catalunya, el responsable de la gestió i desplegament del Pla
corresponsables a Catalunya.
L'execució dels serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys ha de
realitzar-se prioritàriament per part dels ens locals, sobre la base del principi de
subsidiarietat que regeix en el sistema català de serveis socials, establert per la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. L'article 31 de la Llei 7/2007, d'acord amb
els articles 6.1, 22, 31, 46 i 47.c de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes, i els articles 9, 66, 67 i 71 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,
atribueix als ens locals les competències relatives a la prestació de serveis socials
bàsics.
La Generalitat reconeix la seva corresponsabilitat en l'atenció a les persones i en les
polítiques de cures i d'usos del temps, en virtut de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, la
qual estableix l'obligació de la Generalitat de Catalunya de complementar la
suficiència financera dels ens locals amb relació a les funcions que aquesta Llei els
atribueix, mitjançant la transferència dels recursos necessaris per a l'execució
d'aquests serveis de cures.

En compliment d'aquest mandat, la Generalitat ha de destinar als ens locals
l'aportació que, en virtut del Pla Corresponsables ha rebut i ho farà mitjançant el
mateix instrument utilitzat per l'Estat en relació amb les comunitats autònomes, les
transferències corrents, previstes alsarticles 87 i 88 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
Tercer. El Consell Comarcal del Baix Ebre, va rebre mitjançant la Resolució IFE
3877/2021 de 29 de desembre la transferència destinada a finançar la prestació del
servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys. La transferència
s’efectua als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals, els
quals tindran l'obligació de repartir els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000
habitants del seu territori.
Quart. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del
Baix Ebre, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article
150 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, les parts formalitzen el present conveni
de col·laboració.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se
subjecta als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea per impulsar la prestació de serveis
de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys.

Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Baix Ebre
El Consell Comarcal del Baix Ebre es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes Resolució IFE
3877/2021 de 29 de desembre, a finançar la prestació del servei de cura puntual per
a nenes i nens dels 0 als 14 anys
b) Fer una transferència de 9.868,09 euros a l’Ajuntament de l’Aldea pel servei de cura
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys
c) Informar a l’Ajuntament de l’Aldea dels criteris utilitzats per determinar l’aportació
econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes
objecte d’aquest conveni
e) Donar suport a l’Ajuntament de l’Aldea sobre la implementació del servei al seu
municipi.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de l’Aldea
L’Ajuntament de l’Aldea es compromet a:
a) Prestar el pel servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys, fora del
període escolar, al seu municipi d’acord amb les següents condicions d’execució:
1-Actuacions finançables:
-Serveis de cura puntual en equipaments (fixos o itinerants)
-Casals en períodes no lectius
-Espais d’acollida a les escoles fora de l’horari escolar (matinal, de migdia o de tarda)
-Colònies i campaments
-Ludoteques
-Serveis de cura puntual a domicili
-Serveis anàlegs de lleure fora de l’horari escolar (o fora de l’etapa d’escolarització
obligatòria)
2-Característiques de la prestació del servei:
-Aquests serveis han de ser públics (de gestió pròpia, municipal o comarcal, o de
titularitat pública amb delegació/concertació de la gestió, preferentment a entitats del
tercer sector compromeses amb la contractació amb responsabilitat social
-No poden ser serveis propis de l’ensenyament formal (escolar o extraescolar), i no
poden ser gestionats per l’AMPA/AFA o els centres escolars (serveis com ara els
extraescolars)
-No poden ser serveis d’intervenció socioeducativa per a infants en risc
-Poden ser serveis de cangur i cura per a persones o famílies que estiguin utilitzant
serveis municipals o participant en cursos o d’altres activitats

-Els serveis poden tenir la modalitat fixa o itinerant. S’han de dur a terme en espais de
titularitat o responsabilitat de les administracions públiques (inclosa la propietat o
l’arrendament), però, en funció de les activitats a desenvolupar, també poden tenir
cabuda altres espais d’ús públic
- Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis, fent-se càrrec de les
despeses pròpies del manteniment d’aquestes. Els espais han de tenir un accés fàcil
i, sempre que sigui possible, una bona comunicació amb transport públic. També han
de complir totes les mesures d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda,
així com les mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent
-Els i les professionals que prestin els serveis han de tenir alguna de les titulacions
següents, d’acord amb la tasca a desenvolupar: tècnic/a superior en Educació Infantil,
tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, tècnic/a superior en
Ensenyament i Animació Socioesportiva, tècnic/a superior en Integració Social,
monitor/a d’Educació en el Lleure o auxiliar en Educació Infantil
-S’ha de promoure l’accés universal a aquests serveis i s’ha de tendir cap a la gratuïtat.
Amb aquesta orientació, els serveis que impliquin alguna quota d’ingrés han d’establir
criteris de renda en els preus d’accés per a les persones usuàries. Els ingressos
obtinguts per quotes que es puguin establir per a l’accés al servei de les famílies amb
més ingressos econòmics han de revertir en els serveis mateixos
-Cal tenir en compte en l’accés al servei, els col·lectius prioritaris següents: les famílies
monoparentals i/o amb altres responsabilitats de cura acreditada, així com les
mares/tutores en situació de violència masclista, en situació d’atur de llarga durada,
més grans de 52 anys i/o migrants.
3-Periode d’execució de les actuacions.
Els serveis es podran executar de gener a desembre de 2022.
4-Despeses incloses i excloses del finançament
Les despeses elegibles corresponen als capítols 2 i 4. També es podrà finançar la
realitzacióde despeses del capítol 1, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.c del text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
Es poden finançar despeses com ara:
-contractacions d’entitats per a la realització dels serveis de cura, prioritàriament
entitats socials i de l’economia social i solidaria
-despeses destinades a la millora de l’habilitació dels espais on s’han de dur a terme
les activitats de cura infantil (obres menors, sempre que es considerin despeses
corrents de conservació i reparació)
-despeses relacionades amb la informació del servei (no de sensibilització o promoció
de la corresponsabilitat).

Estan excloses del finançament les despeses dels capítols 6 a 9, així com dels capítols
3 i 5. També queden excloses les despeses següents:
-prestacions econòmiques directes a persones i/o famílies o desgravacions fiscals,
-àpats de nenes i nens usuaris dels serveis,
-actuacions destinades a la sensibilització o promoció de la corresponsabilitat
-personal dels centres d’educació infantil (a excepció de les despeses de l’espai
d’acollida matinal, de migdia o de tarda)
b) Facilitar la informació que li sigui requerida, en els terminis establerts, pels òrgans
de govern del Consell Comarcal del Baix Ebre i cooperar i col·laborar amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.
c) Justificar, a efectes de liquidació econòmica, el 100% de l’import atorgat amb data
màxima 28/02/2023.
Aquesta justificació comportarà la següent documentació:
-Memòria d’actuacions
-Còpia de les factures i de nòmines dels documents de cotització a la seguretat social
del personal assignat al projecte.
-Certificat signat de la Intervenció municipal acreditativa de les despeses.
d) Assumir totes aquelles despeses que se’n deriven de possibles revocacions de la
subvenció i que no siguin imputables a la pròpia gestió del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Quart. Finançament
El Consell Comarcal del Baix Ebre destinarà íntegrament les aportacions econòmiques
establertes a la Resolució IFE 3877/2021 de 29 de desembre.
L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de justificar tota la despesa executada
independentment del finançament rebut, essent l’únic responsable de les gestions que se’n
desprenguin. En aquest cas, el Consell Comarcal del Baix Ebre actua com a
plataforma administrativa entre el propi ens local i el Departament d’Igualtat i
Feminismes.
Cinquè. Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió
de Seguiment presidida pel president del Consell Comarcal, o la persona en qui aquest
delegui, i amb un representant de l’Ajuntament de l’Aldea, sens perjudici, que hi pugui
assistir la persona responsable de la Coordinació territorial d’Igualtat i Feminismes.

Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions següents:
a) Acordar les variacions que es puguin donar dels serveis i els seus imports, durant
la implantació del programa
b) Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte
programa.
c) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts
Sisè. Publicitat
S'han d'identificar el servei i totes les actuacions de difusió i informació relacionades
amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, els logotips institucionals i imatge del
Departament d'Igualtat i Feminismes i del Consell Comarcal del Baix Ebre.
-Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Disponible a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatgespropies/departament-digualtat-i-feminismes-/Identificacions-delDepartament/departament/
-Pla Corresponsables i Ministeri d’Igualtat. Disponibles a:
https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/Paginas/index.aspx

-Consell Comarcal del Baix Ebre.Disponibles a :
https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/serveis-a-les-persones/igualtat-ifeminismes/temps-x-cures
Setè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:
a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per
qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
b) El comú acord de les parts signatàries.
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat sobrevinguda.
Vuitè. Modificació i resolució del Conveni
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de
manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.

2. Són causes de resolució del Conveni:

a) La finalització del termini de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La inobservança de la normativa vigent.
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.
Novè. Vigència
El període vigència del present conveni serà per a l’exercici 2022, per al termini
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. No obstant això, quedarà
ampliat fins al pagament de les quantitats atorgades.
En tot cas, aquest conveni està subjecte a possibles modificacions esdevingudes per
la naturalesa dels requisits establerts pel propi departament o pel propi ens local.
Desè.
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre la
interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i si
això no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti signen aquest conveni, en el lloc i la data esmentat a l'inici del
document.
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre
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ANNEX 1
ADDENDA ECONÒMICA
El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha
transferit al Consell Comarcal del baix Ebre la quantia de 110.960, 71 euros.
El repartiment d’aquesta quantia entre els Ajuntaments de la Comarca s’efectua
de la manera següent:
-Quantia lineal de 3.600 a tots els Ajuntaments.
-Distribució de la resta en funció de la població de 0 a 14 anys.
CÀLCULS TEMPS CURES 2022
01/01/2022 Habitants 0-14 anys.
MUNICIPI
HABITANTS
L’Aldea
Aldover
Alfara de Carles
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
El Perelló
Roquetes
Tivenys
Xerta
TOTAL

593,00
97,00
34,00
917,00
407,00
58,00
430,00
1.561,00
67,00
412,00
1.295,00
82,00
117,00
6.070,00

IMPORT T
9.868,09
4.625,30
3.959,39
13.292,81
7.902,04
4.213,07
8.145,16
20.099,98
4.308,20
7.954,90
17.288,32
4.466,75
4.836,71
110.960,72

