APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA CORPORACIÓ EL DIA 14
DE MARÇ DE 2016
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2016. Exp. 71/2016
Vist l’expedient de modificació núm. 2 del pressupost de l’any 2016, a
petició de la regidoria de serveis socials i educació
justificada en
els termes següents :
Atès l’interès de poder subscriure un conveni amb la Mancomunitat de
Municipis Alt Penedès , per promoure, impulsar i desenvolupar, en
règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau
superior d’Educació Infantil
a
l’IES Escola Intermunicipal del
Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia .
Segons el conveni a subscriure:
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre
les parts per impartir el cicle formatiu de grau superior d’Educació
Infantil, amb codi CFPS SCB0, en règim de formació en alternança i amb
formació dual, al centre IES Escola Intermunicipal del Penedès, amb codi
08045239, per formar persones en el camp professional de l’educació i
millorar la qualificació professional del sector.
Segona. Formació en règim d’alternança i amb formació dual
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es compromet a oferir un
nombre d’estades a l’empresa per garantir que el grup d’alumnes
matriculats al cicle formatiu faci la formació en règim d’alternança i
amb formació dual.
L’estada a l’empresa s’ha de formalitzar mitjançant un contracte
laboral o beca, d’acord amb la normativa vigent, amb la finalitat que
els alumnes matriculats puguin compaginar els estudis amb un treball
durant la durada del cicle.
La formació en règim d’alternança i amb formació dual abasta tots els
aspectes possibles en la relació dual del sistema educatiu i
productiu:
-

l’alternança de la formació i del treball mitjançant una beca o un
contracte laboral,
el reconeixement acadèmic de l’activitat realitzada pels alumnes a
l’empresa,
el reconeixement acadèmic de la formació impartida per l’empresa.

En el pressupost aprovat per l’any 2016 es va preveure aquesta despesa
a l‘aplicació pressupostària 326 48013 i ara revisats en termes de
conveni a subscriure resulta que la despesa haurà d’imputar-se al
capítol 1 ja que l’estada a l’empresa malgrat que es formalitzaria
mitjançant una
beca, d’acord amb la normativa vigent,
cal incloure
els alumnes que formalitzin la beca de formació en el règim general de
la Seguretat Social, com a assimilats a personal treballador per
compte aliè, d’acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre

(BOE núm. 259, de 27.10.2011), pel qual es regulen els termes i les
condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de
les persones que participin en programes de formació, en desplegament
del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011,
d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 184, de 2.8.2011).
Vist que
326

a l’aplicació pressupostària

48013

BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL

disposa de 3.000 que poden ser donats de baixa a fi de finançar els
crèdits extraordinaris necessaris per fer efectiva la despesa referida
que cal imputar-la al capítol 1 del pressupost
Per resolució d’Alcaldia es va estimar procedent tramitar l’expedient de
transferències entre aplicacions pressupostàries de la mateixa ara de
despesa.
La modificació de crèdits proposada consistent en crèdit extraordinari
compleix amb el que s'estableix als articles 177 TRLHL i 35 a 37, i 38
del RD 500/1990
i articles 8 i 9
de les Bases d’Execució del
pressupost 2015.
La Comissió Informativa General proposa al ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits
2/2016, crèdits extraordinaris del Pressupost de Despeses, finançat per
baixes que es detalla a continuació:
MP 2/2016 CRÈDITS EXTRAORDINARIS
INICIAL

MODIFICACIO

FINAL

326

16000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL

0

2700

2700

326

143

ALTRE PERSSONAL- BEQUES FORMACIO DUAL

0

300

300

TOTAL

300

FINANÇAMENT - BAIXES
326

48013

BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL

3000

3000

0

Segon.- Sotmetre a informació púbica el present acord mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
Corporació, per tal de realitzar el tràmit d'informació pública,
durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines
municipals, i en cas que no es presenti cap al·legació esdevindrà
l'aprovació definitiva sense necessitat d'acord ulterior procedint-se
a publicar al BOP i al tauler d'anuncis el pressupost modificat
resumit per capítols .

