ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA REFERENTS D’OCUPACIÓ JUVENIL DE LA CONVOCATÒRIA
2018, QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

REUNITS
D’una banda, el Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 17 de
juliol de 2015, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre. Actua en nom i en representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL, assistit per la secretària accidental de l’entitat Sra. Meritxell Montfort
Camprubí, que dóna fe de l’acte.
D’una altra banda, la Sra. Olga Serra i Luque, en qualitat de regidora de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria segons els poders recollits en el
Decret 187/2019, de data 17 de juny de 2019 publicat al BOPB de data 28 de juny de
2019, actuant en nom i en representació de l’Ajuntament de Vacarisses assistit pel
secretari Sr. Joan Amengual i Tomé.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la
representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest
conveni.
ANTECEDENTS
I.

Per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/200/2018,
de 29 de novembre, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent
d’ocupació juvenil, i per Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, s’obre la
convocatòria per a l’any 2018.

II.

La finalitat del programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones
joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant un
treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb
persones joves, per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les
casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes
unitats especialitzades en el territori.

III.

En el marc d’aquesta convocatòria, el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
mitjançant Decret núm. núm. 229/2018 de 15 d’octubre, va aprovar la sol·licitud
de subvenció per al desenvolupament de les accions del programa, que ha
estat atorgada per Resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, de data 19 de desembre de 2018, per import total de 64.000,00
euros, per a dues unitats especialitzades en ocupació juvenil, corresponent a
l’expedient SOC040/18/00057
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IV.

De conformitat amb la memòria de sol·licitud esmentada en l’antecedent
precedent, el programa es desenvolupa en coordinació amb els ajuntaments de
la comarca, i s’afavoreix la realització d’actuacions en els municipis de
residència dels/les joves.

V.

Per tal de regular el règim d’execució i finançament del projecte es fa necessària
la signatura dels convenis de col·laboració específics amb cadascun dels
ajuntaments implicats.

En virtut del que s’ha exposat, les parts signatàries acorden les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vacarisses i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal de regular el règim
d’execució i finançament de les actuacions que es desenvolupen en el marc del
Programa Referent d’Ocupació Juvenil, regulat per l’Ordre Famílies TSF/200/2018, de
29 de novembre, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
SEGONA.- Compromisos del Consell Comarcal del Vallès Occidental
El Consell Comarcal serà l’entitat responsable del desenvolupament de les actuacions
del programa, que es realitzarà mitjançant les persones contractades a l’efecte com a
tècniques referents d’ocupació juvenil, en coordinació amb les àrees de promoció
econòmica i joventut de l’Ajuntament, d’acord amb les funcions que s’especifiquen a
continuació:
-

Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves, tant de
manera individual i personalitzada com de manera grupal.

-

Actuacions a desenvolupar amb els professionals de centres educatius, i/o d'altres
dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que
indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves, amb la finalitat
d’establir canals de comunicació i derivació entre els diferents agents, amb
l'objectiu d'assegurar que els nois i noies, especialment aquells més vulnerables
puguin ser atesos de manera integral, si el seu perfil ho requereix per poder
completar amb èxit els seus itineraris formatius i millorar l'ocupabilitat.

-

Gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions mitjançant l'aplicació
informàtica GALILEU, en el que es recollirà la informació qualitativa i quantitativa
de les actuacions d'informació i orientació.

TERCERA- Compromisos de l’Ajuntament de Vacarisses
L’Ajuntament de Vacarisses es compromet a participar en el desenvolupament del
programa d’acord amb els requeriments establerts en les bases reguladores de la
subvenció per a la realització del Programa, recollides en l’Ordre del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies TSF/200/2018, de 29 de novembre.
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Entre d’altres extrems, es compromet a:
-

Designar un responsable del projecte assignat al municipi a qui li correspondrà
la funció de coordinació amb les persones tècniques referents d’ocupació
juvenil.

-

Participar activament en la derivació de persones joves, donar el suport
necessari per l’execució de les actuacions, i posar a disposició de les persones
tècniques referents d’ocupació juvenil l’espai condicionat per atendre els i les
joves del municipi.

-

Col·laborar amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental en cas que el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya efectuï actuacions de verificació i de control de
la subvenció així com en cas d’actuacions de control efectuades pels
organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària.

QUARTA.- Compromisos econòmics
L’Ajuntament de Vacarisses transferirà al Consell Comarcal del Vallès Occidental,
l’import de 1.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 241 226 del
pressupost de l’any 2019, en concepte de finançament per al desenvolupament del
projecte definit a la clàusula primera del present conveni. A aquests efectes caldrà que
l’Ajuntament aporti el document comptable acreditatiu de l’existència de crèdit.
L’abonament es realitzarà en el termini d’un mes des de la signatura del present
conveni, mitjançant transferència bancària, i el Consell Comarcal l’imputarà al
programa pressupostari del Programa Referent d’Ocupació Juvenil.
En cas d’incompliment del pagament indicat anteriorment, el Consell Comarcal
procedirà al seu requeriment dins al mes següent i al cobrament dels mateixos per
compensació de crèdits amb l’Ajuntament.
CINQUENA.- Confidencialitat de dades personals
Les parts establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la
seguretat de les dades personals a les quals accedeixi com a conseqüència de les
actuacions que són objecte del programa. En especial, adoptaran les mesures adients
per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades
i a complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i
implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
SISENA.- Mecanismes de Seguiment
El Consell Comarcal a través de la coordinadora assignada al programa objecte
d’aquest conveni efectuarà la interlocució amb els departaments designats per
l’Ajuntament de Vacarisses per efectuar el seguiment dels compromisos establerts en
el present conveni i posar en coneixement les possibles incidències que succeeixin en
el seu desenvolupament amb la voluntat de consensuar les respostes i solucions a les
mateixes.
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SETENA.- Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada del programa amb el
que es vincula, d’acord amb la clàusula primera del present conveni, que compren el
període de 1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019.
VUITENA.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries donarà lloc a
la seva resolució.
NOVENA.- Resolució i interpretació.
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a. L’acompliment dels objectius fixats.
b. El mutu acord entre les parts.
c. L’incompliment de les obligacions estipulades.
d. Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes,
condicions i qualitats establerts en el conveni.
e. Les causes assenyalades en la normativa vigent.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest
Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts.
Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació directa o
indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciós-administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
DESENA.- Règim jurídic
Vist l’objecte del present conveni que es descriu en les clàusules, i atenent que
s’estableix una col·laboració entre les dues administracions d’acord amb l’article 48 i
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i 108 i següents de la Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic de les
Administracions Públiques de Catalunya queda exclòs de l’àmbit de la Llei de
Contractes del Sector Públic,
En tots els aspectes no regulats per aquest conveni, les parts es comprometen a
actuar conforme l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del
Programa referent d’ocupació juvenil i la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre
s’obre la convocatòria per a l’any 2018 en tot el que sigui d’aplicació i conforme a la
normativa específica vigent relativa a les actuacions que s’han de desenvolupar, entre
d’altres s’estarà a l’establert a la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, amb les corresponents modificacions legals; el Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya;
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta d’ordenament de règim local aplicable.
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I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en la data que consta
en les signatures electròniques.

Pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental

Per l’Ajuntament de Vacarisses

Ignasi Giménez Renom

Olga Serra i Luque

El President

Regidora de Promoció Econòmica,
Desenvolupament Agrari i Indústria

Joan Amengual i Tomé
La secretària accidental
del CCVOC

El Secretari General
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