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ANUNCI

Mitjançant el present anunci, es fa públic amb caràcter definitiu, al no ha
haver-se presentat al·legacions i ratificat que ha estat pels Plens dels Ajuntaments
d’Atzeneta d’Albaida, de 21 de febrer de 2019, del Bèlgida, de 8 de febrer de 2019,
i de Carrícola, de 20 de febrer de 2019,

el Conveni de COL·LABORACIÓ

INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ATZENETA D’ALBAIDA, BÈLGIDA I
CARRÍCOLA PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA CONCERTAT DE PRESTACIONS BÀSIQUES DE
SERVEIS SOCIALS GENERALS, que va ser aprovat inicialment pel Ple dels respectius
dels ajuntaments, de data 27 de novembre de 2018, 30 de novembre de 2018 i
data 27 de novembre de 2018, respectivament, de conformitat amb allò establert
per l’article 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana i adaptat a les previsions establides per la Llei 10/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, del tenor literal següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS
D’ATZENETA D’ALBAIDA, BÈLGIDA I CARRÍCOLA PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA CONCERTAT DE
PRESTACIONS BÀSIQUES DE SERVEIS SOCIALS GENERALS.
Reunits en Atzeneta d’Albaida a 21 de març de 2019
Jose Hermenegildo Descals Guerrero, amb DNI 20394112N, alcalde de l’Ajuntament d’Atzaneta
d’Albaida, autoritzat per signar aquest document en sessió del Ple de data 21 de febrer de 2019
Diego Ibañez , alcalde president de l ‘Ajuntament de Bèlgida amb DNI 48287619Q autoritzat per signar
aquest document en sessió del Ple de data 8 de febrer de 2019
Susana Cháfer Nácher, amb DNI 52718170P, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Carrícola,
autoritzada per signar aquest document en sessió del Ple de data 20 de febrer de 2019
Atesa la facultat que els atorga l’art.21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LBRL) així com l’art. 24 del Reial decret legislatiu 781/1985, Text refós de les disposicions vigents
en matèria de Règim Local
Es reconeixen capacitat legal i representació per subscriure el present conveni de col·laboració
interadministrativa en els termes que preveu l’art.111 de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat
Valenciana (LRL)així com els arts. 47 a 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP)
Atès que la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la
Comunitat Valenciana, extableix en l’article 6 com a competència de les Diputacions Provincials la
cooperació i l’ajuda tècnica i econòmica als municipis per a l’adequat exercici de les sues funcions en
aquest camp, tot i això sense perjuí de les seues competències establides per la legislació de règim local,
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així com també, l’assegurament, en el marc de la planificació del Consell, de l’accés en els municipis
menors de 10.000 habitats de tots els ciutadans als Serveis Socials i al seu foment,
Atés que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) limitava les competències als serveis socials municipals; no obstant això, la Disposició
transitòria segona que establia que les comunitats autònomes assumirien, el 31 de desembre de 2015, la
titularitat de les competències relatives a la prestació dels servicis socials i de promoció i reinserció social,
va ser declarada inconstitucional i nul·la per Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de març.
Atés que la Diputació Provincial de València contribuïx al finançament dels programes bàsics de Servicis
Socials en els municipis menors de 10.000 habitants de la província, en el marc del Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Servicis Socials amb les Corporacions Locals.
Atés el que l’article 25,2, e) de la LRBRL disposa que el Municipi exercirà en tot cas com a competències
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents
matèries: avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social.
Atés que l’àmbit local esdevé el més idoni per atendre les necessitats socials més immediates de les
persones.
Per la qual cosa els tres institucions acorden subscriure el present conveni, segons les següents
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni i actuacions
L’objecte d’aquest conveni consisteix en establir la col·laboració entre els tres ajuntaments a fí de garantir
al seu àmbit d’actuació territorial l’execució del pla concertat de prestacions bàsiques dels serveis socials
generals, finançats per la Diputació de València i per la Conselleria Competent en la matèria, optimitzant
els recursos dels quals puguen disposar atesa la proximitat territorial de les poblacions.
A tal efecte, es preveu la realització de les següents serveis:
-Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i recursos socials
dels quals disposen
-Detectar i atendre les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària a l’àmbit territorial del
conveni.
- Valoració singularitzada i diagnòstic social de les situacions personal, familiars i de convivència.
Programa d Informacio, Assessorament i rientacio sobre els drets i recursos socials existents per a la
resolucio de les necessitats de la poblacio.
•Programa d Emergencia Social. Prestacions economiques dirigides a aquelles persones i families que no
tinguen els mitjans economics suficients per a cobrir els gastos derivats de l atencio de necessitats
basiques essencials, amb l objectiu d assegurar la integritat fisica de les persones, la seua estabilitat
personal, social i laboral. S inclouen en este programa les ajudes contra l empobriment energetic, aixi com

AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA
C/ M. de Deu dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta d’Albaida
Tel. 96 235 9161 - Fax 96 235 65 59

l atencio familiar a menors amb necessitats basiques d alimentacio, que van ser objecte de convocatoria
especifica en anys anteriors, i queden aixi integrades en este programa basic, si atenen a la finalitat del
mateix.
•Programes de Convivencia. Ajuda a Domicili. Servei professional de naturalesa preventiva i assistencial,
per a recolzar l'autonomia individual o familiar per mitja de atencions personals i/o la realitzacio de
tasques domestiques, socials, sanitaries i educatives en el domicili, destinada a facilitar la realitzacio de
les activitats basiques de la vida diaria i les atencions que puguen necessitar. S'inclou el SAD de la
dependencia, amb la finalitat d anar incorporant i desenvolupament les adaptacions que permeten la seua
integracio municipal. Aquest programa te caracter experimental i esta en proces de prova.
•Programes de Cooperacio Social. Desenrotllament d'actuacions comunitaries de sensibilitzacio, promocio
de la participacio social i l associacionisme, i foment i suport del voluntariat i l accio solidaria.
•Programes d Intervencio per a la Prevencio i la Insercio en el Medi Social. Desenvolupament
d'actuacions orientades a la prevencio de l exclusio social i a la no-discriminacio, com tambe la promocio
de les relacions de convivencia i comunitaries. S inclou la programacio d'activitats d'oci, temps lliure i
educatives complementaries a l atencio familiar a menors amb necessitats basiques d alimentacio en
periode estival, que van ser objecte de convocatoria especifica en anys anteriors, quedant aixi integrades
en aquest programa basic, si aten a la seua finalitat, especialment el seu caracter preventiu, comunitari i
inclusiu.
La Valoracio, rientacio i Planificacio de casos dirigides a prestar una atencio integral a persones en
situacio de dependencia incloura les actuacions previstes per la Direccio General de Servicis Socials i
Persones en Situacio de Dependencia.
Segona. Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts.
Tots tres municipis es comprometen al sosteniment del personal que en corresponga, atenent el
finançament que, a tal efecte, destine la Diputació Provincial de València o la Conselleria competent en
la matèria. En tot cas l’equip social base estarà compost com a mínim per un treballador/a social, amb
contracte laboral i temporal, vinculat a la durada d’aquest conveni
Els cost i la seua distribució serà el següent:
1. S'estableix que el treballador de l'Agrupació es desplaçarà als Ajuntaments interessats en funció de la
participació del 56%, la qual cosa correspon una jornada de 21 hores setmanals, en el municipi
d'Atzeneta d'Albaida ; el 37,33%, la qual cosa correspon a una jornada de 14 hores setmanals en el
municipi de Bèlgida; i el 6.66% , la qual cosa correspon a una jornada de 2,5 hores setmanals en el
municipi de Carrícola .
2. En concepte de rescabalament per despeses de desplaçament s'assignarà al treballador interessat la
indemnització actualment prevista en la Llei o les que les Corporacions afectades en ús de les seues
atribucions en la matèria acorden concedir en analogia a les establides per aquest motiu, satisfent
aquestes despeses al 56% per la població d'Atzeneta d'Albaida, el 37,33% el municipi de Bèlgida i el 6,66
el municipi de Carrícola.
3. El cost del lloc de treball està pressupostat en:
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Total Salari anual:
Cost Seguretat Social
TOTAL COST

24.844,74
7.811,20.
32.655,94

4. Conseqüentment a l Ajuntament d Atzeneta d Albaida li correspondrà la quantitat de 18.289,33€
corresponent al 56% de la participació; a l'Ajuntament de Bèlgida li correspondrà la quantitat de 12.191,46
€ corresponent al 37,33% de la participació de la jornada laboral; i a l'Ajuntament de Carrícola, li
correspondrà la quantitat de 2.175,15 € corresponent al 6,66% de la participació de la jornada laboral.
Aquestes quantitats s'actualitzaran anualment en funció del que es disposa en les successives Lleis de
Pressupostos de l'Estat per quan a les quanties referides a les retribucions bàsiques i complementàries.
5.- Aquest cost ha d’estar previst en el pressupost de cada un dels Ajuntaments signataris d’aquest
conveni.
Règim Jurídic referent al lloc de treball.
S’autoritza a l’Ajuntament de capitalitat la contractació del personal, l’alta a la seguretat social, el
pagament de la totalitat de les nòmines i la resta d’obligacions que en matèria de personal comporten.
Els demés ajuntaments es comprometen a aportar la part proporcional que els corresponga del seu cost,
contra liquidacions expedides a l’efecte per l’Ajuntament contractant.
Així, el personal de l'Agrupació formarà part de la plantilla del Municipi contractant.
El règim disciplinari del treballador s'acomodarà al que es disposa en les disposicions legals i
reglamentàries vigents, i serà exercit pel President en la seua condició d'Alcalde de la capitalitat i previ
informe de la Junta de Govern.
El lloc o llocs de treballs estaran directament vinculats a la continuïtat de la prestació dels servicis objecte
d’aquest conveni i al seu finançament per part de les administracions patrocinadores (DiputacióGeneralitat) i, conseqüentment, a la vigència d’aquest conveni, de tal manera que la seua extinció donarà
lloc ,també, a l’extinció dels corresponents contractes de treball.
Tercera.- Organització.
Per tal de poder gestionar l’objecte d’aquest conveni, cal establir la següent rganització:
1.- Capitalitat: S’acorda fixar com a capital el municipi d’Atzeneta d’Albaida, donat que compta amb el
major nombre d’habitants, cost atribuït, etc. n res realitzaran les sessions que en corresponguen.
2.- A mode d’agrupació, es crearà una Junta de Govern, representada per tots tres municipis que
gestionarà el bon fi d’aquest conveni. Formaràn part de la Junta els Alcaldes/esses de cada municipi,
actuant com a president el de la capitalitat i els altres dos com a vocals.
Les atribucions del President de la Junta en la seua qualitat d'Alcalde de la capitalitat seran, quan resulten
aplicables i concretament en matèria de personal, les contingudes en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Així mateix, serà l’encarregat/da de tramitar, sol·licitar i acceptar, si fos el cas, en representació de tots
tres municipis, les ajudes que per al compliment de l’objecte d’aquest conveni es convoquen i
concedeixen.
Quart.- Conseqüències en cas d’incompliment.
El compliment de les obligacions dels signants resulta fonamental per tal de prestar els serveis objecte
del present conveni, de tal manera que cas de produir-se incompliment d’aquells serà causa d’extinció del
conveni, sense perjudici d’aplicar les mesures que legalment estiguen previstes per tal d’evitar o, si fos el
cas, rescabalar el possible perjudici que es pogués causar als Ajuntaments complidors.
Cinquena.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.
Es crea una comissió tècnica de seguiment formada per la persona tècnica responsable dels serveis
socials i la secretaria de cada ajuntament a fí de fer un seguiment del compliment del conveni així com l’
avaluació de les actuacions executades.
Sisena.- Règim de modificació del conveni.
La modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime dels signants.
Setena.- Termini de vigència,
El present conveni serà efectiu l’ 1 de gener de 2019 i tindrà una vigència d’un any, que es podrà
prorrogar inicialment fins a un màxim de quatre anys, acordat unànimement pels signants.
Huitena.- Extinció.
D’acord amb el que disposa l’art.51,1 de la LRJSP el conveni s’extingirà per compliment de l’objecte del
conveni o per incórrer en les següents causes de resolució establertes a l’art.51,2:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants
c) El incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants
d) La falta de finançament
Novena.- Naturalesa i jurisdicció competent.
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. L’orde jurisdiccional contenciós administratiu és el
competent per a conèixer totes les qüestions litigioses que puguen sorgir en ocasió de la interpretació,
validesa , eficàcia o compliment del conveni.

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant el Ple
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d'1

d'octubre,

del

Procediment

Administratiu

Comú

de les

Administracions
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Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a
la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optara per
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua
desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puguen els interessats
exercitar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.
Atzeneta d’Albaida, 22 de març de 2019.
L’Alcalde.

Signat: Jose H. Descals Guerrero

