CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER AL FINANÇAMENT ANUAL
DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT COM ESTABLEIX LA FITXA 43 DEL CONTRACTE
PROGRAMA 2019
Vallès Occidental,
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en qualitat de president, en virtut del
nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2019, 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, amb NIF P5800007F, assistit per la
secretària accidental, la Sra. Meritxell Montfort Camprubí.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Antoni Masana i Ubach, alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses que
actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li confereix
l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb
l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb NIF P0829100G, assistit pel Secretari
general Sr. Joan Amengual i Tomé.
Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se, en
representació de les respectives institucions, i
MANIFESTEN
I.- L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques
supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions
d'assumir directament o mancomunadament.
II.- L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir,
en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i
l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
III.- La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya recull les
funcions dels ens locals. A l’àmbit municipal es descriuen les actuacions complementàries
que s’han de desenvolupar en matèria de joventut per a la implementació de les polítiques
de joventut des de la proximitat (article 13). A escala supramunicipal se centren en
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l’assistència i cooperació als municipis, que han de vetllar perquè en llur àmbit territorial es
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments (article 14). Per ambdós agents
es recull com a funció l’elaboració de plans en matèria de polítiques de joventut, que poden
ser d’àmbit supramunicipal o d’àmbit municipal. Des de la seva implementació al territori en
el marc del PNJCat, aquests plans s’han anomenat “plans locals de joventut” (impulsats per
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, consorcis i mancomunitats) i “plans
comarcals de joventut” (impulsats per consells comarcals).
IV.- Des de la Direcció General de Joventut s’ha considerat necessari revisar el sistema de
suport a plans locals i comarcals de joventut, a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre el
desplegament territorial del PNJCat, amb la intenció de millorar l’optimització dels recursos,
així com l’objectivització i l’homogeneïtzació de les condicions de finançament que se’ls
adreça. El nou sistema de suport a plans locals i comarcals de joventut quedarà recollit al
PATJ 2020.
V.- A través del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, en la fitxa 43 “Suport als plans locals i comarcals de joventut”, s’estableixen els
objectius i les accions a desenvolupar pel finançament d’aquests plans.
VI.- L’addenda del contracte programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i aquest Consell Comarcal corresponent a l’anualitat 2018 i 2019, ha estat
aprovada per Decret de Presidència núm. 242/2018, de 30 d’octubre, per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat
VII.- Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal de Vallès
Occidental, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que
permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis social.
D’acord amb tot l’exposat, les parts consideren necessari la signatura d’aquest conveni, que
se subjectarà expressament als següents
PACTES
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Vacarisses per a la gestió i prestació dels
serveis i programes, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en la fitxa 43 del
Contracte Programa que el Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’anualitat 2019.
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En la Fitxa 43 es detallen els següents objectius ha assolir:
Objectius Generals:
-

Millorar la incidència de les actuacions dels ens locals en relació als objectius del
PNJCat, i atenent especialment a les prioritats identificades al PATJ 2020, a través
de la seva fonamentació i planificació en els plans locals i comarcals de joventut.

-

Promoure que les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut es despleguin
segons s’estableix als principis rectors del PNJCat: qualitat, participació,
transformació, integralitat.

-

Millorar les estructures tècniques dels ens locals responsables de coordinar i
desplegar els plans locals i comarcals de joventut, atenent a criteris d’equilibri
territorial.

SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
a) Distribuir el finançament i destinar íntegrament les aportacions econòmiques, de
conformitat amb l’establert al Contracte Programa amb el Departament de treball,
Afers Socials i Famílies que es va aprovar pel Decret de Presidència número
242/2018, de 30 d’octubre, per a la prestació dels serveis o programes per als
quals han estat assignades.
b) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici de
les funcions que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a l’Ajuntament
de Vacarisses amb antelació.
c) Informar a l’Ajuntament de Vacarisses sobre la programació de cada un dels
serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol
servei o programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
d) Validar els formularis de justificació econòmica que aporti l’Ajuntament, de
conformitat amb l’establert al Pacte Quart (“Justificació”)
Per part de l’Ajuntament de Vacarisses
a) Amb la subvenció atorgada, l’Ajuntament finançarà les accions detallades en el
seu Pla Local de Joventut.
b) Justificar la quantitat pressupostada en la presentació de projectes.
c) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials.
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d) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Vallès Occidental i cooperar i col·laborar amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell
Comarcal.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos
en el Contracte Programa i posar-los a disposició del Consell Comarcal, fent-se
càrrec de les despeses pròpies del manteniment d’aquestes.
TERCERA.- COMPROMISOS FINANCERS
Els compromisos financers PER PART DEL CONSELL COMARCAL seran els següents:
-

Sufragar un import de deu mil cent cinquanta euros (10.150,00€) per fer efectiva
aquesta col·laboració, a la signatura del conveni de col·laboració, a càrrec de la
partida pressupostària 04-2315A-46200 de l’anualitat 2019, d’acord amb la
comunicació definida per la Direcció General de Joventut, per al desenvolupament
per al Pla d’Actuació Jove.

QUARTA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins a 31 de desembre de
2019, per a l’execució de les accions, coincident amb la data que estipula l’addenda 20182019 del Contracte Programa 2016-2019.
CINQUENA.- JUSTIFICACIÓ
La justificació d’aquest conveni es divideix en dues parts, la justificació econòmica i la
justificació tècnica. Els terminis per presentar les corresponents justificacions s’estableixen a
partir dels terminis de justificació del Contracte Programa per l’anualitat de 2019.
Justificació econòmica
Un cop finalitzada la vigència del present conveni, l’Ajuntament de Vacarisses presentarà al
Consell Comarcal del Vallès Occidental els corresponents formularis de justificació
econòmica degudament omplerts i signats (annex 1), com a màxim abans del 15 de gener
de 2020, data condicionada a la justificació econòmica de l’addenda del Contracte Programa
2018-2019.
Justificació tècnica
L’ajuntament de Vacarisses elaborarà una memòria tècnica de l’activitat realitzada objecte
de l’aportació econòmica atorgada, on constin les actuacions realitzades, segons model
RUDEL (annex 2), facilitats per la Direcció General de Joventut, com a màxim abans del 26
de febrer de 2020.
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SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es constituirà una comissió de
seguiment tècnica formada per una persona tècnica responsable de cadascuna de les
institucions participants, sens perjudici, que hi pugui assistir la persona responsable de la
Coordinació territorial de Joventut corresponent, presidida pel Consell Comarcal.
La comissió tècnica de seguiment es reunirà, com a mínim un cop l’any, i a petició de
qualsevol dels seus membres, i tindrà les funcions següents:
-

Fer seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i acordar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Acordar i regular els criteris i els aspectes de la col·laboració.

El funcionament de la comissió esmentada s’ha d’ajustar a les normes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
La Comissió ha de mantenir permanentment actualitzades les dades de referència.
Correspon a la Comissió Tècnica de Seguiment resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es derivin del present conveni, així com proposar la formalització de millores
o la subscripció d’addendes per a serveis no inclosos en el present conveni.
SETENA.- EXTINCIÓ i INCOMPLIMENTS
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per incompliment de les obligacions d’alguna de les parts.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

A part de les causes a dalt referenciades també es considerarà que hi ha un incompliment
per part del municipi beneficiari en el cas que, mitjançant la justificació econòmica, no
s’arribés a la quantia establerta inicialment, en aquest cas l’Ajuntament de Vacarisses
reintegrarà la diferència de l’import abonat al Consell Comarcal, en virtut del que s’estableix
a l’article 35, apartat 14, de les Bases d’Execució del Pressupost General del Consell
Comarcal del Vallès Occidental per a l’any d’execució.
En l’article 35, apartat 12.h, de les Bases d’Execució del Pressupost General del Consell
Comarcal del Vallès Occidental per a l’any 2019, estableix que el responsable tècnic haurà
d’emetre informe sobre el compliment de les condicions establertes a les bases reguladores,

5

sobre l’adequació de la documentació justificativa presentada i sobre l’efectiva realització de
l’activitat subvencionada.
VUITENA.- LEGISLACIÓ
En tot allò no previst en el present conveni, 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, la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic i a la resta d’ordenament de règim local aplicable.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
Qualsevol discrepància que pugui sorgir de la interpretació d’aquest conveni, serà resolt de
mutu acord entre les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa
administrativa de Barcelona.
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons l’art. 49
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les persones intervinents, en
la seva representació respectiva, el signen electrònicament.

Ignasi Giménez Renom
President

Antoni Masana i Ubach
Alcalde

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Vacarisses

Meritxell Montfort Camprubí
Secretària accidental

Joan Amengual i Tomé
Secretari General

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ajuntament de Vacarisses
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