AJUNTAMENT DE CALAFELL
PLAÇA CATALUNYA, 1
43820 CALAFELL

Us notifico que la Junta de Govern Local, en sessió ordinari celebrada el dia 3 d'abril de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
Identificació de l’ expedient: 3180/2018
PROPOSTA DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017.

Fets:
1. En data 4 de desembre de 2017 el Departament de Treball, Afers socials i Famílies
ha publicat el DOGC número 7510, la resolució TSF/2805/2017, de 24 de
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de
subvencions del programa ENFEINA’T, regulada per l’Ordre TSF/247/2017, de 27
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria i
publicada al DOGC del 6 de novembre de 2017
2. En data 14 de desembre de 2017 el Consell Comarcal del Baix Penedès han
presentat sol·licitud al SOC per un import global de 317.952,02€.
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3. En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud per un
import global de 196.486,43€.
4. Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del Baix
Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant
Jaume dels Domenys i Santa Oliva.
El total de contractacions del programa és de 18 persones (17 treballadors i 1
tècnic/a d’orientació)
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5. Els 17 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els següents:
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Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i manteniment i reparació
d’instal·lacions i habitatges: 15 peons i actuacions als 13 municipis d’acció del
programa.
Suport a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès: 1
administratiu/va
Suport a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès: 1
administratiu
1 tècnic/a d’orientació, de suport a l’acció professionalitzadora que s’integrarà a
l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal per a dedicar-se a aquest projecte.
6.

Els treballadors del “Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i
manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges, dins la convocatòria 2017”
seran contractats pel Consell Comarcal del Baix Penedès, a l’Ajuntament de
Calafell li correspon 2 treballadors.

7. L’Ajuntament de Calafell ha d’ingressar en data 20 de maig al compte bancari del
Consell Comarcal del Baix Penedès l’import de 4.633,22€, corresponent:
a. 3.858,41€ corresponents a bestreta econòmica
b. 774,81€ despeses d’indemnització o quitança a la fi de contracte del
treballador, costos gestoria confecció nòmines, part proporcional de
pòlissa d’assegurances

8. S’acompanya informe de la tècnica de Treball Jezabel Ruiz de data 28 de març de
2018.

1. Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s’obre convocatòria per
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T,
regulada per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de
2017.
2. Article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en sessió de
Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix competències
delegades per la Generalitat en matèria de promoció econòmica i dinamització
ocupacional
3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el
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Fonaments de dret:
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mateix sentit, l’article 150 del text refós de la llei municipals i de règim local de
Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els articles 303 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny. Finalment, els convenis i el seu procediment
està regulat 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.

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:
1. Facultar a l’Alcalde de la Corporació la signatura del present del present conveni, i
tots aquells documents de gestió vinculats al mateix, així com els canvis originats
per modificacions o rectificacions formals o d’actualització jurídica.
2. Aprovar ingrés segons es detalla al conveni al compte corrent del Consell Comarcal
del Baix Penedès de 4.633,22€ corresponent en bestreta l’import de 3.858,41€ i la
resta 774.81€ corresponent a quitança, confecció de nòmines, pòlissa
d’assegurança i dietes.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017
El Vendrell (Baix Penedès),

____ d’abril de 2018
REUNITS

La Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb seu a
la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.
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El/la senyor/senyora ___________________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de
__________, amb seu al _____________, ___ , 437__ ___________________.

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens locals i signen
aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius adoptats per l’òrgan
competent.
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Primer.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC número
7510, el 4 de desembre de 2017, la resolució TSF/2805/2017, de 24 de
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la
concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T, regulada per l’Ordre
TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de
la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre de 2017.

Segon.

El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a
l’apartat 3 de l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i a
l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre
de 2017.

Tercer.

Atesa la condició d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès
ha presentat sol·licitud al SOC de subvenció dintre el termini establert, en data
14 de desembre de 2017 per un import global de 317.952’02 €.

Quart.

En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica
al Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud per
un import global de 196.486’43 €.

Cinquè.

Vista la resolució del SOC, el Consell d’Alcaldes reunits el 21 de febrer de 2018
informa favorablement que el CCBP notifiqui al SOC les contractacions i durada
del projecte ajustat a la resolució rebuda, i que és el següent:
a) Actuació d’experiència laboral:
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-

15 peons, durada contracte 6 mesos (de 14/5/18 a 13/11/18)
2 administratius, contracte 9 mesos (de 14/5/18 a 13/2/19)

b) Actuació d’acompanyament a la contractació:
-

1 tècnic d’orientació, contracte 6 mesos a ½ jornada (1/6/18 a 30/11/18)

Import subvenció:

183.945’03 €
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a) 188.143’77 €

Nova proposta (tramès al SOC 26/2/18):
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b)

8.342’66 €

8.342’66 €

Sisè.

A la Junta de Govern 4/2018 de data 4 d’abril de 2018 es varen prendre els
següents acords: acceptar la subvenció; aprovació del conveni
interadministratiu, adhesió al codi ètic que figura a l’Annex Acord
GOV/110/2014 de 22 de juliol, comunicar els acords als ajuntaments
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant
Jaume dels Domenys i Santa Oliva; comunicar via EACAT al Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
el conveni.

Setè.

Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del Baix
Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del
Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.
El total de contractacions del programa és de 18 persones (17 treballadors i 1
tècnic/a d’orientació).

Vuitè.

Els 17 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els
següents:
a) Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i manteniment i
reparació d’instal·lacions i habitatges.
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15 peons i actuacions als 13 municipis d’acció del programa.

b) Suport a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1 administratiu/va

c) Suport a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès.
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1 administratiu/va
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També, es contractarà 1 tècnic/a d’orientació, de suport a l’acció
professionalitzadora que s’integrarà a l’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal
per a dedicar-se a aquest projecte i realitzar les tasques encomanades a la Base
5.b de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, de bases reguladores del
Programa Enfeina’t.

Novè.

Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat
en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994) exerceix
competències delegades per la Generalitat en matèria de promoció econòmica
i dinamització ocupacional.

Desè.

L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni.
En el mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els articles 303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 juny. Finalment, els convenis i el seu
procediment està regulat 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.

Onzè.

Aquest conveni té naturalesa administrativa, 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.
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PACTES

PRIMER.

Objectius del conveni
Establir el marc d’actuació del programa Enfeina’t entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i l’Ajuntament de _______________ durant l’execució del
“Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i manteniment i
reparació d’instal·lacions i habitatges, dins la convocatòria 2017”.
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Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest programa,
amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució.

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

1cf7c7911a6845b79056317ed9a1aa85001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Notificació -

Establir les relacions entre l’entitat sol·licitant – Consell Comarcal- i els 13
ajuntaments de la comarca del Baix Penedès -tots excepte el Vendrell- que
participen al “Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i
manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges, dins la convocatòria
2017”.

SEGON.

Coordinació del projecte
El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà l’encarregat
de coordinar el projecte. El responsable tècnic del projecte es reunirà amb els
responsables tècnics que designin els Ajuntaments i vetllaran pel bon
funcionament del projecte.

TERCER.

Àmbit laboral dels contractes d’experiència laboral.
Els treballadors del “Pla d’actuació millora comarcal de manteniment urbà i
manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges, dins la convocatòria
2017”. seran contractats pel Consell Comarcal del Baix Penedès atenent al
següent calendari i durada dels contractes.
15 peons, 6 mesos , 14/5/2018 fins 13/11/2018.
El repartiment per municipis es troba indicat a la columna (a) de l’Annex 2 del
present conveni.
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A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les
següent condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de
condicions de treball del personal laboral i funcionaris del Consell Comarcal del
Baix Penedès vigent:
1) Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret a
gaudir d’unes vacances retribuïdes d’11 dies per ser contracte laboral de 6
mesos
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Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell Comarcal del
Baix Penedès d’acord amb el model existent.
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2) Assumptes propis 3 dies en el cas de contractes de 6 mesos.
3) Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies festius
locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei.
4) La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres.
5)

Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del
contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries.

6)

Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest conveni
s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de condicions de
treball del personal laboral i funcionari que presta serveis al Consell
Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte, per la normativa vigent en
matèria laboral.

7) El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les mesures
de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

QUART.

Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC

09/04/2018

El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu, actuar
d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la guia de
prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions atorgades,
realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport necessari i, un
cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC d’acord amb la
normativa que ho regula.

CINQUÈ.

Obligacions de l’Ajuntament
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1. L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses relatives al
personal contractat no cobertes per la subvenció del SOC: indemnització o
quitança a la fi de contracte del treballador, costos gestoria confecció
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nòmines, part proporcional pòlissa d’assegurances, dietes (veure detall
Annex 1: apartats A.2 i A.3).
2. L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de qualsevol altra
despesa del programa no contemplada en els punts anteriors quan aquesta
no sigui subvencionat pel SOC (veure Annex 1 A.4). Per exemple: EPI, eines,
materials de treball, o altres que puguin ser necessaris per a realitzar
l’activitat durant el període d’execució del programa.
3. En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, es
consensuarà amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta
decisió comporti despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n
farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de pagament
que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès.
4. L’Ajuntament es compromet a realitzar la bestreta econòmica al Consell
Comarcal tal com s’indica al punt Sisè.

SISÈ.

Gestió econòmica
L’Ajuntament de ________________ es compromet a ingressar al compte
bancari del Consell Comarcal del Baix Penedès el dia 20 de maig, la quantitat
de ______- € (veure Annex 2 columna J).
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Si per part de l’Ajuntament no es realitzés l’ingrés pactat en el termini indicat,
s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació d’interessos i a
la compensació del deute no ingressat. En aquest cas, la compensació es
comunicarà a l’ajuntament.

SETÈ.

Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni
Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del programa
Treball i Formació convocatòria 2017, que es reunirà com a mínim a l’inici i al
final del programa.
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Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix Penedès, com
a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els Ajuntaments d’Albinyana,
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l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell,
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys
i Santa Oliva. Cada entitat designarà un representant tècnic a la mateixa abans
de la seva constitució.
El seu funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya (art.
13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta.
VUITÈ. 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 i com preveu l’art. 28.3 de la llei
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
NOVÈ. Vigència
El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del
projecte, com a màxim el 20 de febrer de 2019.
DESÈ. Arbitratge i jurisdicció

En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni
motivades per diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran
les seves raons, en una sessió formal de la Permanent del
Consell d'Alcaldes, constituïda com a Comissió d'Arbitratge,
presidida pel president/a o per un/a Vicepresidència/a del Consell
Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot diriment. Si una de les
parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu al·legat serà
presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació.
Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien
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Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el
desenvolupament, la modificació, la resolució i els efectes que
puguin derivar-se de l’aplicació d'aquest conveni s’han de
solucionar per acord de les parts, observant els principis
reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació,
essent la Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les
discrepàncies i salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les
sessions específiques que siguin necessàries.
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representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació
informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat
tingués un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes,
aquest serà substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la
Presidència. Aquesta Comissió elaborarà un informe que les parts
confrontades es comprometen a considerar abans de fixar la
posició de la corporació respectiva en la controvèrsia.
Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs
divergències no afectin la regularitat de prestació del servei ni
perjudiquin els usuaris. En cap cas, basant-se en una divergència
d’interpretació, la part pot considerar-se habilitat per incomplir o
ajornar les seves obligacions de cofinançament.
Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge
adés exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la
data i lloc anteriorment esmentats.

Ajuntament de ______________

Sra. Eva M. Serramià Rofes, presidenta

Sr. _______________________

Àgueda Subirana Àlvarez
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