CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SANT CUGAT I
RUBÍ PER A LA GESTIÓ I EL FINANÇAMENT DURANT L’EXERCICI 2018 DEL
SERVEI DE “PUNT DE TROBADA DEL PARTIT JUDICIAL DE RUBÍ” QUE GESTIONA
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
ENTITATS QUE INTERVENEN:
Sra. Maria Carmen Fortuny i Camarena, amb NIF 40.523.943-J, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF P-0820400-J i amb domicili a aquest
efecte a Sant Cugat del Vallès, plaça de la Vila, 1, degudament assistida per la Sra.
Rosa Castellà Mata, en qualitat de secretària general de la corporació i d’acord amb
l’aprovació d’aquest conveni acordada per la Junta de Govern Local en sessió del dia
04 de setembre al 2018. Actuant en la seva representació en virtut de les facultats
que li son conferides per l’article 51.1 a) del Decret Legislatiu 2/2000, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
D’altra, la Sra. Ana Maria Martínez Martínez, Alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí amb
NIF P-0818300- F i amb domicili a aquest efecte a Rubí, Pl. Pere Aguilera, 1,
degudament assistida pel Sr. Nicolau López Aznar, en qualitat de vicesecretari
accidental de la corporació i d’acord amb l’aprovació d’aquest conveni acordada per
la Junta de Govern Local en sessió del 28 de desembre de 2018. Actuant en la seva
representació en virtut de les facultats que li son conferides per l’article 51.1 a) del
Decret Legislatiu 2/2000, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Les parts, en tant que administracions públiques, es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària per conveniar i obligar-se, i de comú acord
MANIFESTEN
I.- Que el Servei Tècnic de Punt de Trobada és un servei públic creat per Acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de juny de 2005, que té per objectiu
garantir la protecció de l’interès primordial de l’infant durant l’exercici dels drets de
relació i comunicació dels fills i filles amb els seus progenitors i/o familiars, establerts
en resolució judicial o en els supòsits d’exercici de la tutela par part de
l’Administració Pública.
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II.- Que l’article 4.1 del Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt
de trobada estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat, mitjançant el
departament competent en matèria de polítiques de família, la creació, la titularitat, la
competència, la gestió, la programació i la prestació dels serveis tècnics de punt de
trobada, en col·laboració amb els ens locals. Aquestes mateixes previsions són les que
reconeix l’article 64.1, posat en relació amb l’article 54.2.g), ambdós de la Llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. D’altra banda,
l’article 4.2 del Decret 357/2011, igual que fa l’article 64.2 de la Llei 5/2008, preveuen
que els ens locals poden prestar i gestionar els serveis tècnics de punt de trobada
mitjançant els instruments i en els termes que preveu la legislació de règim local a
Catalunya.
III.– Que conforme a l’anterior, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presta el Servei
Tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Rubí, segons el conveni signat en data
9 de desembre de 2014 amb el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya. En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Sant Cugat es
compromet a restar el servei d’acord amb el Decret 375/2011 i a posar-lo a disposició
de tot el territori del partit judicial de Rubí. Dit conveni està vigent actualment i fins el
31 de desembre de 2018, a través de la signatura d’una addenda que va tenir lloc el
14 de març de 2018.
IV.– Que, per definició legal, el Servei Tècnic de Punt de Trobada intervé en situacions
de conflictivitat, concretament, per a “atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori,
en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de
conflictivitat familiar” i això “amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors
d’edat” (article 61.1 de la Llei 5/2008). En aquest mateix sentit, l’article 2 del Decret
375/2011 puntualitza que “mentre la situació de conflictivitat existeixi, cal garantir als
i a les menors el seu dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot
vetllant pel seu benestar emocional i preservant-los de la relació conflictiva i/o de tot
tipus de violència de les persones adultes”. La conflictivitat, com a causa originadora
de la intervenció del servei esmentat, també apareix reconeguda a l’article 38.5 de la
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, segons el qual les administracions públiques han de garantir l’exercici
adequat, entre d’altres, del dret dels infants i els adolescents a mantenir un contacte
directe amb els progenitors amb qui no convisquin, especialment si hi ha una situació
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de conflicte familiar, mitjançant els serveis de punt de trobada o altres que
compleixin la mateixa finalitat, amb la garantia del seu benestar i seguretat.
Que quan la conflictivitat familiar és de tal grau que provoca la intervenció d’un
Servei Tècnic de Punt de Trobada, s’ha d’entendre existent un risc per al benestar, la
seguretat i l’estabilitat emocional dels menors i els adolescents afectats, risc que
suposa una de les bases d’actuació dels serveis socials bàsics de competència
municipal, tal i com es desprèn, entre d’altres, dels articles 3.3, 7.g), 16 i 17.g) de la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Tant és així que, fins i tot des de
l’àmbit civil, l’article 233-13 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, confia la supervisió de la
situació de risc social o perill a un punt de trobada familiar o a la xarxa de serveis
socials, de la que no queden exclosos els serveis socials bàsics municipals.
Que, a la vista de l’anterior, es pot afirmar que existeix una realitat en la que també
incideix la competència de l’administració local, per bé que limitada als infants i
adolescents del propi municipi per exigències del principi de territorialitat en la
prestació de serveis municipals, principi que té la seva traducció als articles 80 i 99 de
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
Que, es pot entendre que tant l’Ajuntament de Rubí, a través dels Serveis socials
bàsics municipals, com l’Ajuntament de Sant Cugat (per encàrrec de la Generalitat)
tenen competències per supervisar situacions de risc social o perill per als infants i
adolescents del municipi de Rubí. L’Ajuntament de Rubí ho pot fer en qualsevol
situació de risc social o perill per al benestar la seguretat i l’estabilitat emocional dels
menors i adolescents del municipi i l’Ajuntament de Sant Cugat, ho fa com a gestora
del Punt de Trobada del Partit Judicial de Rubí, en situacions de conflictivitat familiar,
per protegir els menors d’edat.
Es detecta un espai de coincidència, consistent en els riscos o perills per al benestar,
la seguretat i l’estabilitat emocional dels menors i adolescents de Rubí que es troben
en processos de conflictivitat familiar.
Es pot dir que en aquest punt existeix un fi o interès comú (article 47.1 de la Llei
40/2015 i article 108.3 de la Llei 26/2010 LRJPAPC) que comparteixen els dos ens

3

públics i, per això, un d’ells (l’Ajuntament de Rubí) pot utilitzar, gràcies al conveni de
col·laboració, els “medios, servicios y recursos de otra Administración Pública ... para
el ejercicio de competencias propias ...” (article 47.2.a de la mateixa Llei 40/2015),
millorant d’aquesta manera l’eficiència de la gestió pública (article 48.3 de la Llei
40/2015).
V.- Que, per les raons exposades, ambdues parts comparteixen l’objectiu d’atenció
als menors i adolescents immersos en situacions de conflictivitat familiar atesos al
Servei Tècnic de Punt de Trobada del partit judicial de Rubí i, per això, atorguen el
present conveni de col·laboració d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- Objecte
És objecte del present conveni regular la col·laboració dels Ajuntaments de Rubí i
Sant Cugat del Vallès, per a l’exercici 2018, en la gestió i finançament del servei de
“PUNT DE TROBADA DEL PARTIT JUDICIAL DE RUBÍ”, titularitat de la Generalitat de
Catalunya, que gestiona i presta l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Segon.- Obligacions de les parts
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a:
1. Prestar i gestionar amb recursos suficients el “Servei Tècnic de Punt de Trobada del partit
judicial de Rubí”, d’acord amb el Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de
punt de trobada i amb les previsions del conveni signat en data de 9 de desembre de
2014 entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya per al manteniment del servei tècnic de punt de
trobada al partit judicial de Rubí.
2. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí en la documentació de lesactuacions
objecte d’aquest conveni i també en la publicitat escrita o gràfica de la mateixa, amb el
logotip de l’Ajuntament de Rubí, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la
corporació.

L’Ajuntament de Rubí es compromet a:
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1.

Fer una aportació econòmica de 6.200,00 € referida a l’actual exercici 2018, destinada a
finançar el “Servei Tècnic de Punt de Trobada del partit judicial de Rubí”, amb càrrec a la
partida 3U033 2310C 46200 del vigent pressupost municipal.

Tercer.- Pagament de l’aportació de l’Ajuntament de Rubí
L’Ajuntament de Rubí, efectuarà el pagament de l’aportació econòmica prevista al
pacte anterior, mitjançant transferència bancària al número de compte ES82 0081
0001 11 0001921003
Quart.- Justificació de l’aportació de l’Ajuntament de Rubí
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès justificarà, durant el primer quadrimestre de
l’any 2019, l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Rubí i que ha fet constar la
col·laboració d’aquest en les actuacions desenvolupades.
Per a la justificació econòmica s’aplicaran criteris raonables d’imputació dels costos
en què s’ha incorregut per a l’atenció de menors i adolescents residents a Rubí.
Cinquè.- Durada del conveni
El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2018 i els seus efectes es
retrotrauen al dia 1 de gener de 2018. El present conveni no podrà ser objecte de
pròrroga.
Sisè.- Comissió de Seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment per al seguiment, la vigilància i el control de
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts, formada per
Per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:
Sr. Xavier Sarasíbar Díaz (Cap de servei de Serveis Socials), o persona en qui
delegui.
Sra. Mercè Vidal i Vicente (Psicòloga de serveis socials ), o persona en qui
delegui.
Per part de l’Ajuntament de Rubí:
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Sra. Encarna Medel García (Coordinadora de l’Àmbit de Política Social) ), o
persona en qui delegui.
Sra. Rosa González Torrecillas (Cap de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i
Igualtat), o persona en qui delegui.
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que ho demani qualsevol de las parts.
La resolució dels problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar
respecte el conveni requerirà el mutu acord.
Setè.- Extinció del conveni
Són causes d'extinció del conveni les següents:
1. El transcurs del termini de vigència establert al pacte cinquè.
2. El mutu acord entre les parts.
3. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n
deriven.
4. L’extinció, per qualsevol motiu, del conveni de data 9 de desembre de 2014 o
de la seva addenda de data 14 de març de 2018 signats entre l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès i el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya per al manteniment del servei tècnic de punt de trobada
al partit judicial de Rubí.
5. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions
que se'n deriven.
En cas d’extinció anticipada del present conveni, serà necessari acordar entre les parts
la forma de finalitzar les actuacions en curs i la seva liquidació econòmica.
Vuitè.- Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent
En tot allò no previst en el present conveni, seran d’aplicació les previsions de la
legislació vigent aplicable i en concret:
•
•
•

Llei de l’Estat 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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•

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Per resoldre qualsevol gestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la
interpretació i execució del present Conveni i que no pugui ser resolta de comú
acord, seran competents els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, en prova de conformitat, els compareixents signen digitalment el present document
en el lloc indicat i en la data que assenyalen les respectives signatures.

Sant Cugat del Vallès, a

Rubí, a

digitalmente por
Carmela Fortuny Firmado
Carmela Fortuny Camarena Camarena - DNI DNI 40523943J (SIG)
Fecha: 2019.01.24 11:58:44
40523943J (SIG) +01'00'

Firmado digitalmente por TCAT P

María Martínez Martínez - DNI
TCAT P Ana Ana
45469674P
Nombre de reconocimiento (DN):
María
c=ES, o=Ajuntament de Rubí,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, ou=Alcaldia,
Martínez
title=Alcaldessa, sn=Martínez
givenName=Ana María,
Martínez - DNI Martínez,
serialNumber=45469674P,
cn=TCAT P Ana María Martínez
Martínez - DNI 45469674P
45469674P
Fecha: 2019.01.17 13:23:45 +01'00'

Sra. Maria Carmen Fortuny i Camarena
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Sra. Ana Maria Martínez Martínez
Alcaldessa
Ajuntament de Rubí

Sra. Rosa Castellà Mata

Sr. Nicolau López Aznar

Firmado digitalmente

Rosa Castellà
por Rosa Castellà Mata DNI 40879809T (TCAT)
Mata - DNI
2019.02.01
40879809T (TCAT) Fecha:
12:04:36 +01'00'

TCAT P Nicolás
López Aznar DNI 39163057Z

Secretària General
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Firmado digitalmente por TCAT P Nicolás
López Aznar - DNI 39163057Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Rubí, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Secretaria, sn=López Aznar,
givenName=Nicolás,
serialNumber=39163057Z, cn=TCAT P
Nicolás López Aznar - DNI 39163057Z
Fecha: 2019.01.11 10:27:25 +01'00'

Vicesecretari accidental
Ajuntament de Rubí
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