CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT, DEL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, PER AL SUPORT

GENERALITAT DE CATALUNYA

AL PROGRAMA L’ESTIU ÉS TEU 2017

REUNITS

D’una part, la Sra. Roser Galí Izard, que intervé en qualitat de Directora General de
Famílies, en nom i representació del Deparment de Treball, Afers Socials i Famílies,
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’establert al Decret 90/2016, de 19 de
gener, de nomenament de la directora general de famílies, i d’acord amb la resolucio
d’autorització de signatura de 22 d’agost de 2017.

I, de l’altra, la Sra. Marta Vilalta i Torres, presidenta del Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de la Joventut, amb NIF Q-0801485-D i domicili al carrer Calàbria
147, de Barcelona, d’acord amb el seu nomenament Decret 164/2016, de 2 de febrer
(DOGC núm. 7053, de 5.02.2016) segons l’article 13 dels estatuts de l’Agència
Catalana de la Joventut aprovats pel Decret 129/2007, de 5 de juny, pel qual s’aproven
els Estatuts de l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ).

EXPOSEN

I.Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, actua a través de la Direcció
General de Famílies que, d’acord amb el decret 322/2011, de 3 de maig, de
reestructuració del Departament de Benestar Social i Famílias i el decret 86/ 2016, de
19 de gener de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té
entre les seves funcions vetllar per a la realització d’iniciatives del Govern de la
Generalitat destinades a donar suport i protecció a les famílies.

L’article 35 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, preceptua que les
Administracions Públiques han de promoure ajudes per a facilitar estades de lleure
durant el període de vacances.
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II. L’ACJ és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de
maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la
joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en
aquesta matèria, entre els quals es troba la gestió, l’explotació i el manteniment de la

GENERALITAT DE CATALUNYA

Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT).

III. L’ACJ per al compliment dels seus fins, desenvolupa el programa l’Estiu és teu, que
té com a finalitat potenciar l’educació en el lleure i l’educació no formal entre els infants
i les persones joves, a través de les activitats que els albergs de la XANASCAT
realitzin durant l’estiu i en el marc d’aquest programa.

IV. Ateses les funcions que ambdues parts desenvolupen, consideren interessant la
participació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el programa per tal
d’acomplir amb els objectius de promoure ajudes per a facilitar estades de lleure
durant el període de vacances facilitant la participació de famílies en risc d’exclusió
social.

V. D’acord amb l’establert a l’article 4.1 c) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
segons l’establert a la Llei 6/2004, de 26 de maig, on s’exposa que l’ACJ ha d’ajustar
la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació
vigent, s’ha de sotmetre al dret públic, aquest conveni resta exclòs de l’àmbit de la
contractació administrativa. Així mateix, d’acord amb l’article 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’instrument per a regular
aquesta col·laboració és la de conveni, llevat que s’aprovi contracte programa entre les
parts i que inclogui especificacions en aquesta matèria.

VI. Per això, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, ambdues parts acorden
desenvolupar l’esmentat programa de l’Estiu és teu, a tal efecte, formalitzar el present
conveni que es regirà d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
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Primera.- Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Famíiles, i
l’Agència Catalana de la Joventut, com a gestora de la XANASCAT i organitzadora del
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programa l’Estiu és teu per a l’any 2017.

Segona.- Obligacions de l’ACJ
L’ACJ es compromet a:

a) Aplicar un 10% de descompte sobre el paquet de les tarifes de la XANASCAT
en aquelles estades del programa l’Estiu és teu que es presenti el títol de
família nombrosa o de família monoparental.

b) Incloure els avantatges en els seus programes d’actuació, amb els mitjans de
promoció pública donats als mateixos.

c) Informar periòdicament a la Direcció General de Famílies del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de l’evolució del nombre de places ocupades
per famílies amb títol de família nombrosa o de família monoparental.

Tercera.- Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es compromet a:

a) Fer difusió del Programa Estiu és Teu a tots els canals de comunicació que li
son propis i consideri convenients.

b) Fer efectiva l’aportació econòmica descrita a la clàusula quarta d’aquest
conveni.
Quarta.- Contraprestacions econòmiques

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de
Famílies abonarà, com a màxim, a l’ACJ la quantitat de

48.892,70 € € (QUARANTA-
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VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) IVA
inclòs], en concepte d’aportació al programa l’Estiu és Teu de l’any 2017.

Aquesta despesa anirà a càrrec del pressupost de la Direcció General de Famílies del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la partida pressupostària

BE05
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D/227000700 Gestió de centres i serveis del programa 313 Suport a la Família.

L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de l’Agència Catalana de la Joventut mitjançant la presentació d’una única factura
amb el núm. d’expedient, SICON CO-145/17 de la despesa realitzada en funció del
servei prestat, que en tot cas, haurà de ser conformada per la Direcció General de
Famílies

Cinquena.- Dades informàtiques

L’ACJ, remetrà a la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies una relació de famílies inscrites per tal de verificar la seva adequació
als requisits establerts per aquesta Secretaria.

Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que determina la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament d’aquesta.
Sisena.- Vigència

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, amb efectes
d’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017.

Setena.- Resolució del conveni

Seran causes de resolució del conveni:

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
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b) Les generals establertes per la legislació vigent.

Les parts, en prova de conformitat, signen el present document per duplicat i a un sol
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efecte en el lloc i data de l’encapçalament.

Per autorització de la consellera

Marta Vilalta i Torres

de Treball, Afers Socials i Famílies,

Presidenta del Consell

(Resolució de 22 d’agost de 2017)

d’Administració de l’Agència

La directora general de Famílies

Catalana de la Joventut

Roser Galí Izard
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