ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DEL FINANÇAMENT DE LA
CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL DESTINAT A L’EAIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER L’ANY 2018
Vallès Occidental,

INTERVENEN

D'una part, el senyor Ignasi Giménez Renom, en qualitat de president, en virtut del nomenament
aprovat en la sessió plenària del dia 17 de juliol de 2015, i amb les facultats atorgades per l’article
13 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre. Actua en nom i en representació del CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL amb NIF P-5800007-F, assistit per la secretària accidental, la senyora
Meritxell Montfort Camprubí.
De l’altra, la senyora Ana Mª Martínez Martínez, alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí, actuant
en nom i representació de l’Ajuntament de Rubí, amb NIF P-0818300-F, assistida pel
vicesecretari accidental, per substitució legal, el senyor Nicolau López Aznar.

ANTECEDENTS
I.

Que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntament de la comarca, excepte
Sabadell i Terrassa, van signar el 12 de març de 1998, un conveni de col·laboració amb
l’objectiu de finançar les despeses del personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal
del Vallès Occidental destinat a l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), i que
no quedava cobert amb el conveni signat amb el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.

II. Que d’acord amb el pacte novè del conveni subscrit, es desprèn que el conveni es
prorrogarà per períodes anuals successius en les condicions que es desprenguin del
conveni de delegació que en cada exercici es subscrigui entre la Generalitat de Catalunya i
el Consell Comarcal del Vallès Occidental, mitjançant documents annexos, determinant la
participació municipal en el finançament del servei.
III. Que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental van signar el Contracte Programa 2016-2019, en data 12 de setembre, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en
sessió ordinària en data 21 de juliol de 2016 acord núm. 34/2016.
IV. En data 30 d’octubre de 2018, s’ha aprovat per Decret 242/2018 l’Addenda per l’any 2018
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental del Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la
col·laboració, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
V. Que el desenvolupament dels principis rectors del Contracte Programa es concreta en les
accions detallades en diverses fitxes, amb la concreció d’objectius, accions a desenvolupar,
recursos a emprar, indicadors d’avaluació i quanties econòmiques. I que en la fitxa 19.1 de
l’esmentat Contracte Programa, referent als Equips d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència, i destinada al finançament de l’equip tècnic del servei, estableix un import
de 1.032.326,00 €, per a la contractació del personal.
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Per tot això, les parts subscriuen la present addenda al Conveni de col·laboració signat l’any
1998, amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
La present addenda té per objecte determinar la participació municipal en el finançament de
l’EAIA Vallès Occidental, per l’any 2018, en desenvolupament del conveni de col·laboració
formalitzat en data 12 de març de 1998.
SEGONA.- COMPROMISOS FINANCERS
Els municipis beneficiaris participaran en el finançament de les despeses generades tant per
les contractacions, com pel funcionament de les tasques desenvolupades pel personal de
l’esmentat equip, atenent a la població de 0 a 18 anys de cada municipi, segons dades
IDESCAT corresponents a l’any 2017.
MUNICIPI

Població total

Rubí

75.568

Població 0-18 anys
16.155

%

IMPORT

14,93%

37.715,62 €

L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Rubí serà de 37.715,62 €.
TERCERA.- APORTACIÓ ECONÒMICA
Que el pagament de les aportacions que hagi d’efectuar cada municipi per atendre les
despeses de personal d’aquest EAIA es realitzarà per cada ajuntament a favor del Consell
Comarcal en un únic pagament a la signatura de l’addenda.

I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni, en la data que consta
a les signatures electròniques.
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