AJUNTAMENT DE CALAFELL
PLAÇA CATALUNYA, 1
43820 CALAFELL

Us notifico que el/la Junta de Govern Local, en sessió ordinari celebrada el dia 21 de maig
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
Identificació de l’expedient: 3456/2018
TMM PRP : 998/2018
EXPEDIENT 3456/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “PLA D’ACCIÓ PER LA MILLORA I DINAMITZACIÓ
DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL BAIX PENEDÈS”, EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA 2017 QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
Fets
1. El mes de setembre, l’Ajuntament es va adherir al protocol del Consell Comarcal del
Baix Penedès relatiu a la realització d’un pla d’acció de millora i dinamització dels
polígons industrials.
2. El Consell Comarcal va sol·licitar subvenció al SOC del programa “Pla d’acció per la

millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica a la comarca del Baix
Penedès“ dins la convocatòria de subvencions per al Programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica (Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig,
de convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local).
3. La directora del SOC, el dia 17 de novembre de 2017, va resoldre l’atorgament d’una
subvenció per import de 16.552,80 €, per a l’execució del projecte denominat “Pla

4. En aquest projecte l’entitat sol·licitant i representant davant el SOC és el Consell
Comarcal del Baix Penedès, però hi col·laboraran els 14 ajuntaments de la comarca.
Així doncs, es proposa a la resta d’administracions locals la signatura d’un conveni de
col·laboració interadministrativa per a l’execució del programa.
5. S’estima que la quota individualitzada de cada ajuntament tindrà un import màxim de
300 euros.
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d’acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix
Penedès”, amb un cost elegible de 20.691,00 €.
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6. El conveni que se sotmet a aprovació té naturalesa administrativa i no té caràcter
contractual. El seu àmbit d’actuació és només el que permeten les bases de la
convocatòria 2017 d’aquest programa i tindrà la vigència fins al final del mateix, el 31
de desembre de 2018.
7. El 25 d’abril de 2018, la tècnica de treball ha emès informe.
8. La intervenció municipal ha informat sobre l’existència de consignació pressupostària
per atendre aquesta despesa.
Fonaments de dret
1. Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, estableixen que correspon als consells comarcals prestar assistència tècnica
als municipis que ho requereixin, assegurar l'establiment i adequada prestació del
serveis municipals en el territori de la comarca, tot tenint en compte les diferents
necessitats dels municipis.
2. El conveni com a instrument de col·laboració entre administracions està establert als
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya, als articles 26 i 28 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la llei d'organització comarcal
de Catalunya i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde
de l’àrea de QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - OCUPACIÓ i per unanimitat acorda:
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1. Aprovar el conveni de col·laboració pel desenvolupament del programa “Pla d’Acció
per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès” en el
marc de la convocatòria programa de suport i acompanyament a la planificació
estratègica 2017 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, el text del qual
s'incorpora com a annex al present acord.
2. Facultar a l'alcalde, Sr. Ramon Ferré Solé, per a la signatura d'aquest conveni amb el
Consell Comarcal del Baix Penedès
3. Aprovar la despesa màxima de 300,00 € que de la signatura d’aquest conveni se'n
deriva per les arques municipals.
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5. Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “PLA
D’ACCIÓ PER LA MILLORA I DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
AL BAIX PENEDÈS”, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE SUPORT I
ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 2017 QUE PROMOU EL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
El Vendrell (Baix Penedès), 17 de gener de 2018
REUNITS
La Sra. Eva Maria Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb
seu a la plaça del Centre, 5, 43700 Vendrell.
El Sr. Joaquim Nin i Borredà, alcalde de l'Ajuntament d’Albinyana, amb seu al carrer
Major, 1 , 43716 Albinyana.
El Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç, amb seu al carrer Major, 26 ,
43720 L'Arboç.
El Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb
seu a plaça de l'Ajuntament, 6 , 43711 Banyeres del Penedès.
El Sr. Fèlix Sans i Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, amb seu a plaça de l'Esglèsia,
s/n , 43719 Bellvei.
La Sra. Agnès Ferré i Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, amb
seu al carrer Major, 21 , 43717 La Bisbal del Penedès.

El Sr. Ramon Ferré i Solé, alcalde de l'Ajuntament de Calafell, amb seu a plaça Catalunya,
1 , 43820 Calafell.
La Sra. Montserrat Carreras i Garcia, alcaldessa de l'Ajuntament de Cunit, amb seu a
carrer Major, 12 , 43881 Cunit.
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El Sr. David Godall i Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre, amb seu a la Plaça
Major, 1 , 43884 Bonastre.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

65c6b5f30b5748f6b5413e25d327cdc9001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Notificació -

El Sr. Jordi Marlès i Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, amb seu a
Rambla Marinada, 27 , 43712 Llorenç del Penedès.
La Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l’Ajuntament de Masllorenç, amb seu al
carrer de la Bena, 25, 43718 Masllorenç.
La Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament del Montmell, amb seu al
carrer Major, 12, 43718 El Montmell.
El Sr. Magí Pallarès i Morgades, alcalde de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys,
amb seu a la plaça d’en Joan Roig, 2, 43713 de Santa Jaume dels Domenys.
La Sra. Cristina Carreras i Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Oliva , amb seu al
carrer Josep M. Jané, 13 , 43710 Santa Oliva.
El Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde de l'Ajuntament del Vendrell, amb seu a plaça Vella, 1
, 43700 El Vendrell.
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens locals i signen
aquest protocol en execució dels respectius acords corporatius adoptats per l'òrgan
competent.

Primer.

El Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, ha obert convocatòria
per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local ( DOGC núm. 7388, de
12.6.2017).

Segon.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre
EMO/258/2014, de 5 d'agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de
25 de setembre (DOGC núm. 6717, de 30.9.2014).

Tercer.

Els programes subvencionables al 2017 són: 1) Programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica 2) Programa d’agents
d’ocupació i desenvolupament local (AODL) 3) Programa de suport als
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte
Treball a les 7 comarques
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EXPOSEN
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Quart.

Que en data 13 de setembre de 2017 el Consell d’Alcaldes ha aprovat per
unanimitat l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix
Penedès.
Aquest Acord té la voluntat de treballar conjuntament pel
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Baix Penedès, tot definint
conjuntament una estratègia d’actuació i desenvolupant accions conjuntes
en la matèria, i tenint en compte la singularitat que cada municipi o grups
de municipis presenten. Aquest Acord també contempla la voluntat de
posar en marxa alguns dels projectes que el Pla Estratègic albira con a
necessaris així com els sistemes de governança i gestió que facilitin la
implementació del conjunt de mesures que finalment s’aprovin.
Durant el 2016, el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració
amb els Ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit, l’Arboç, i amb el suport
de la resta de municipis, ha desenvolupat una Diagnosi socioeconòmica i
territorial del Baix Penedès.

Cinquè.

Que en data 13 de setembre de 2017 tots els alcaldes de la comarca han
signat un protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un “Pla d’acció
per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix
Penedès” en el marc dels programes de desenvolupament local que
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, i amb vigència fins a la
signatura d’aquest conveni.

Sisè.

El Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments
signants de l’Acord i amb el suport d'associacions empresarials amb
implantació al territori i empreses consolidades dels diferents sectors
econòmics de la comarca, convenen la necessitat d'iniciar aquest 2017 un
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Durant 2017, coordinat pel Consell Comarcal, s’ha desenvolupant el Pla
Estratègic de Desenvolupament i Ocupació del Baix Penedès i entre les
línies de treball del document es creu necessari pels propers anys
incrementar l’activitat empresarial a la comarca i els llocs de treball que
genera (línia estratègica 1), i també la millora i posada en valor de polígons
industrials de la comarca (sublínia 1.2). Amb la voluntat d’iniciar actuacions
seguint les indicacions del Pla Estratègic s’inicien programes d’actuació per
a impulsar un Pla de millora dels polígons d’activitat econòmica de la
comarca del Baix Penedès.
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“Pla d’acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat
econòmica al Baix Penedès”.
En data 20 de novembre de 2017 s’ha rebut la resolució favorable del SOC
essent l’import inicial definitiu del projecte de 20.691 euros, i una
subvenció de 16.552’80 euros.
Setè.

El Pla d’acció és un document que concreta les actuacions que es duran a
terme agrupades en programes i projectes, relacionats tots ells amb
l’estratègia territorial d’àmbit comarcal, identificar els actors que els han de
portar a terme i han d’anar acompanyats d’un calendari o cronograma
d’execució, indicadors que permetin mesurar i avaluar la consecució
d’objectius específics, una avaluació del seu cost d’implementació i de les
fonts de finançament previstes.

Vuitè.

Competències locals en matèria de foment de l'ocupació. L'Estatut
d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu
article 84 les competències locals. Diu en el paràgraf 2. “Els governs locals
de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries
següents, en els termes que determinin les lleis” (lletra i) ... foment de
l'ocupació”.
Llei estatal 56/2003, de 16, de desembre, d'ocupació, aclareix el marc
competencial referent a la política d’ocupació i recull de manera directa
una menció al món local. Seguint les recomanacions de l’Estratègia
Europea d'Ocupació (establerta l'any 1997, revisada el 2002; l'actual
Estratègia de Creixement Europa 2020), es preveu una major atenció a la
dimensió local per ajustar la política d’ocupació a les necessitats reals del
territori. La Llei especifica que els serveis públics de les comunitats
autònomes (de conformitat amb la Constitució, els estatuts d’autonomia i
la Llei reguladora de les bases de règim local) hauran d’establir els
mecanismes de col·laboració oportuns que incentivin la participació de les
corporacions locals en l’execució de les polítiques actives d'ocupació.
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Anterior a la Llei estatal és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del
sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya. En el
seu article 2, dins dels principis rectors, estableix els principis de
subsidiarietat i de participació. En el seu article 17 sobre instruments
estratègics diu “4. Per a facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la
integració de les actuacions ocupacionals establertes pel Pla de
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, el Departament de
Treball ha de donar suport a la subscripció de pactes territorials per
l’ocupació entre l’Administració local i els agents socials”. Finalment, l'art.
21 sobre mesures de foment de l'ocupació diu: “En el marc de les mesures
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de foment de l’ocupació, s’han de dur a terme actuacions destinades a
persones en situació d’atur consistents a facilitar contractacions laborals
que els permetin iniciar, incrementar o adequar l’experiència laboral i la
formació en el lloc de treball, i també qualsevol altre tipus d’ajut i de
mesures de foment de l’ocupació, inclòs el suport a les iniciatives que
fomentin el desenvolupament de projectes empresarials o hi ajudin, i les
iniciatives locals que possibilitin la millora de l’ocupabilitat dels demandants
d’ocupació i que n’incrementin les oportunitats d’accés a l’ocupació.”
Per tant, l’Administració local, a Catalunya, és competent per realitzar
actuacions en matèria d’ocupació. En especial, a partir de la nova
interpretació que fa la sentència del Tribunal Constitucional STC 41/2016,
respecte l'article 25.2, sobre l'expressió “ en todo caso “ . Així, doncs, la
interpretació a fer respecte l'article 25.2 és que els municipis exerciran
competències pròpies, en els termes que puguin establir les Lleis sectorials
estatals i autonòmiques, havent-se efectuat una redefinició de l'àmbit
material per LRSAL.
La nova Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el seu article 14, diu el
següent: “ Les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya
són: a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, les
administracions locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives de Catalunya. “
Novè.

El Consell Comarcal i els ajuntaments signants estableixen la següent
organització:
Entitat beneficiària: Consell Comarcal del Baix Penedès.
Promotors: tots els ajuntaments de la comarca del Baix Penedès
Col·laboradors: empreses de la comarca i associacions empresarials amb
representació al Baix Penedès que donen suport al projecte.

Els ajuntaments promotors assumeixen el diferencial entre el cost del
projecte i la subvenció del SOC, essent la diferència l’import de 4.138’20 €,
d’acord amb la sol·licitud presentada al SOC. Després de l’adjudicació del
projecte es realitzarà l’aprovació de la quota a cada Ajuntament.
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha assumit la presentació de la
sol·licitud, i assumeix com a entitat beneficiària davant el SOC la tramitació
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A tall expositiu i sense perjudici de la regulació establerta a la part
dispositiva del conveni, els diferents nivells de participació estan relacionats
amb les obligacions assumides.
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administrativa, la responsabilitat econòmica i comptable i la seva justificació
davant el SOC, la contractació dels treballs i el seu arxiu administratiu.
Es tindrà en compte la metodologia establerta a l’acord estratègic, en què
es troben definits els tres nivells jeràrquics: institucional, directiu i de grup
tècnic.
Desè.

Aquest conveni interadministratiu de col·laboració segueix les formalitats
establertes als articles 47 i ss de la Llei 40/215 d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Onzè.

Aquest conveni té naturalesa administrativa, en la mesura que està
executant competències locals i respon al principi de col·laboració entre
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda
fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.
PACTES

PRIMER. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir el marc col·laboracions en el projecte ” “Pla d’acció
per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès” en el
marc dels programes de desenvolupament local que promou el Servei d’Ocupació de
Catalunya en la convocatòria per a l’any 2017.
SEGON. Compromisos de l’entitat beneficiària davant el SOC
El Consell Comarcal del Baix Penedès, a la vista de la convocatòria per a l'any 2017 per a
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al Desenvolupament Local
(Convocatòria DOGC núm. 7388, de 12.6.2017 i Bases reguladores (DOGC. núm. Núm.
6717 - 30.09.2014), es compromet a:
Complir les obligacions generals de les entitats beneficiàries de les subvencions
establertes a l'Ordre (Base 4):
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho
davant del Servei d’Ocupació de Catalunya en la forma i terminis que
s’estableixen a la base 18 d’aquesta Ordre.
b) Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió.
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c) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció,
mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import
finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del
cost de l’activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici
d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en les bases reguladores.
d) Atès el cofinançament per part del Fons Social Europeu, conservar els
documents justificatius relacionats amb les despeses i amb les auditories
corresponents a l’actuació cofinançada, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i de control per la Comissió Europea i el Tribunal
de Comptes, durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre
següent a la presentació dels comptes on s’han inclòs aquestes despeses. El
SOC informarà a les entitats beneficiàries de la data d’inici d’aquest període.
Els documents s’han de conservar en forma d’original, còpia compulsada de
l’original i en versió electrònica.
e) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa
vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la
finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan
instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si
no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no
hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la
subvenció.
f) Informar de les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al SOC, i a les
de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant
tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors.
h) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades
o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o
altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa
activitat objecte de la subvenció i qualsevol altre alteració produïda en les ja
comunicades, a fi i efecte que se’n puguin avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents
degudament auditats, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les
facultats de comprovació i control.
j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la
subvenció en els termes que s’indiquin en la corresponent resolució.
k) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella
inversió o material escrit producte de l’actuació subvencionada.
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l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)

Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que
permeti verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte
d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes
activitats.
Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a
cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que
permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses i, si escau, el
cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.
Informar les persones destinatàries de l’actuació que aquesta ha estat
cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa
operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació de l’FSE, per al
període 2014-2020.
Acceptar la seva inclusió en la llista d’entitats beneficiàries que es publicarà,
per mitjans electrònics o per altres mitjans, i inclourà les operacions i les
quantitats dels fons públics assignades.
Informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a l’actuació
cofinançada en la forma que estableixi l’òrgan competent.
Les entitats beneficiàries, contractistes i altres tercers relacionats amb l’objecte
dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la documentació
que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control i verificació
de l’administració.
Participar, si s’escau, en aquelles activitats de perfeccionament tècnic que
estableixi el SOC.

TERCER. Compromisos de les entitats promotores del projecte
Són entitats promotores els 14 ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, i els seus
compromisos són:
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QUART. Compromisos dels col·laboradors
Són col·laboradors, aquelles associacions empresarials amb presència al Baix Penedès, i
empreses que, individualment, han fet arribar el seu suport al Consell Comarcal del Baix
Penedès per a la realització d'aquest projecte, i estan disposats a col·laborar-hi.
Els efectes jurídics de l'adhesió es limiten a donar suport institucional del projecte davant
del SOC.
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Signatura 1 de 1

Fer-se càrrec de la quota que s’estableixi una vegada es conegui el cost definitiu
del projecte, i per diferència amb la subvenció, la quantitat no subvencionada.
Col·laborar i donar informació sobre els polígons d’activitat econòmica, si per part
de la direcció tècnica es sol·licita.
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CINQUÈ. Sistema de gestió i de control del projecte
a) Organització:
D’acord amb el que s’estableix a l’Acord estratègic per al desenvolupament i
ocupació del Baix Penedès, aprovat pel Consell d’Alcaldes del Baix Penedès en
sessió 9/2017, de 13 de setembre, l’estructura orgànica que regirà l’execució de
projectes a partir de la signatura de l’Acord serà la següent:
a) Nivell Institucional (NI): Consell d’alcaldes del Baix Penedès
b) Equip Directiu (ED): Format per set persones: el/la director/a de l’oficina
del SOC del Baix Penedès i una persona designada, respectivament, pel Consell
Comarcal del Baix Penedès, per l’Ajuntament de l’Arboç, per l’Ajuntament de la
Bisbal del Penedès, per l’Ajuntament de Calafell, per l’Ajuntament de Cunit i
per l’Ajuntament del Vendrell. Seran els encarregats de vetllar per
l’acompliment de l’acord, donant les directrius al Grup de Treball i alhora
generant un retroalimentació constant sobre l’evolució del projecte al Nivell
Institucional.
c) Grup de Treball (GT): Format pels tècnics dels ens participants s’encarregarà de
desenvolupar el Projecte.
b) Càlcul de la quota als ajuntaMents promotors del projecte
En el pressupost 2018 de cada ajuntament promotor (un total de catorze) existirà
crèdit adequat i suficient per assumir en igual quota cadascun d’ells, l’import que
se’n derivi de l’aplicació de la següent fórmula per al repartiment:
Quota Aj. Promotor = ( cost total projecte IVA inclòs - subvenció SOC ) / 14

S’estima que la quota individualitzada tindrà un import màxim de 300 euros per
cada ajuntament. Tots els ajuntaments de la comarca assumiran la mateixa quota.
c) Sistema de presa de decisions
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Una vegada el Consell Comarcal del Baix Penedès hagi efectuat la contractació de
la direcció tècnica del projecte, s’aprovarà la quota a cada ajuntament i se li
comunicarà l’import i calendari per a la seva liquidació.
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S’afavorirà el consens com a procediment en el procés d’adopció de decisions i, en
aquest sentit es realitzaran tots els esforços que siguin necessaris per a l’assoliment
d’aquest consens.
Quan no sigui possible arribar a un consens total, les decisions s’adoptaran per
majoria qualificada. Es considera majoria qualificada aquella que rebi el suport de
2/3 dels components. En decisions on la urgència sigui alta i el consens sigui difícil
d’assolir, també s’haurà d’adoptar el sistema de majoria qualificada.
En casos en què no fos possible ni el consens ni la majoria qualificada, es recorreria
a fórmules de majoria simple i en els casos extrems al vot de qualitat de la
presidència. En tot cas, i en darrer terme, el Consell d’Alcaldes, si cal, pot establir
tipologies de decisió que només puguin ser adoptades per un procediment
determinat.
d) Procediment de modificació de l’acord
Si durant l’execució del projecte, el seguiment, els controls de qualitat o les
avaluacions parcials demostren dificultats en el desenvolupament d’aquest, a
proposta de qualsevol de les entitats, podrà proposar la convocatòria urgent del
nivell organitzatiu que correspongui per acordar les modificacions que s’estimin
oportunes a fi de reprendre la bona marxa del projecte.
La decisió de modificar l’Acord de Constitució del projecte es prendrà per
consens..
SISÈ. Responsabilitat
Si de la realització de les activitats programades en aquest Projecte se'n derivés
responsabilitat patrimonial per a les administracions participants s'entén que aquesta serà
solidària, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre .

La vigència del conveni serà fins 31 de desembre de 2018 i, en tot cas, quan finalitzin les
accions administratives i de justificació del projecte davant el SOC.
VUITÈ. Arbitratge i jurisdicció
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SETÈ. Vigència
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En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents criteris
d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal, davant una Comissió
Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de la Permanent del Consell
d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Foment de l’Ocupació i Empresa i un
vicepresident del Consell, que farà les funcions de president de la Comissió. Si
l’Ajuntament afectat tingués un representant en la Comissió així constituïda, aquest serà
substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat per la Presidència. Aquesta
Comissió elevarà un informe a l’Alcaldia del Vendrell, a la Presidència del Consell i a les
Alcaldies dels ajuntaments interessats, tots els quals es comprometen a tenir en compte
l’informe a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la controvèrsia.
Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la regularitat de
prestació del servei objecte del conveni, ni perjudiquin els usuaris. En cap cas, basant-se en
una divergència d’interpretació, una part pot considerar-se habilitada per incomplir o
ajornar les seves obligacions.
Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.
ANNEXOS. S’annexa 1 document: Resolució del SOC expedient PE-32/17.
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc anteriorment
esmentats.

Ajuntament d’Albinyana
Sr. Joaquim Nin i Borredà, alcalde

Ajuntament de l'Arboç
Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde

Ajuntament de Banyeres del Penedès
Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde

Ajuntament de Bellvei
Sr. Fèlix Sans i Mañé, alcalde

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Sra. Agnès Ferré i Cañellas, alcaldessa
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Consell Comarcal del Baix Penedès
Sra. Eva M. Serramià i Rofes, presidenta
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Ajuntament de Calafell
Sr. Ramon Ferré i Solé, alcalde

Ajuntament de Cunit
Sra. Montserrat Carreras i Garcia, alcaldessa

Ajuntament de Llorenç del Penedès
Sr. Jordi Marlès i Ribas, alcalde

Ajuntament del Montmell
Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa

Ajuntament de Santa Oliva
Sra. Cristina Carreras i Haro, alcaldessa

Ajuntament del Vendrell
Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde

Ajuntament de Bonastre
Domenys
Sr. David Godall i Sanromà

Ajuntament de Sant Jaume dels
Sr. Magí Pallarès i Morgades

Ajuntament de Masllorenç
Sra. Núria Manchado i Llorens

DILIGÈNCIA.- Salvador Ester Casals, secretari del Consell Comarcal del Baix Penedès, dóna
fe de l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com de l'autenticitat de les
signatures que hi consten.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu
de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
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EL SECRETARI ACTAL.
El Vendrell (Baix Penedès), ___ “
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. El
termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar
des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs
administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l’art.
125.1 de l’esmentada norma. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, de
conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de
l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
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Calafell, 22 de maig de 2018
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