CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L'AJUNTAMENT DE BESALÚ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN JOVE EN PRÀCTIQUES
BENEFICIARI DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

ENTITATS QUE INTERVENEN
D'una part la l'Il·lm. Sr. Santi Reixach i Garriga, president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Lluís Guinó i Subirós, Alcalde de l’Ajuntament de Besalú
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que en data 17 de juliol de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries
del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
Que, en data 17 de juliol de 2018, va sortir publicada l’Ordre TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019, per a la concessió per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP) (ref. BDNS 465039).
Que l’Ajuntament de Besalú s’ha mostrat interessat i ha presentat un pla de treball per a la
contractació d’un jove en pràctiques al seu municipi.
Que en data 24 de juliol de 2019 es va aprovar, mitjançant decret de presidència, l’aprovació del
projecte “Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de
Catalunya any 2019” i es va sol·licitar una subvenció per a la seva execució per un import de
44.000,00€ per a la contractació de 4 persones en pràctiques amb els perfils següents:
-

2 Administratius: C1/ C2, CFGM Gestió Administrativa, CFGS Administració i Finances, o
similars.

-

1 Dinamitzador Cultural: A2/ C1: Grau en Educació Social, CFGS Integració Social, CFGS
Animació Sòciocultural, Grau en Pedagogia, Grau en Psicopedagogia, CFGS Mediació i
dinamització Comunitària, o similars.

-

1 Tècnic Edificació: C1/A2, CFGS Projectes d’Edificació, CFGS en Desplegament i Aplicació
de Projectes de Construcció, Grau en Estudis d’Arquitectura, Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació, o similars.

Que en data 9 d’octubre de 2019, mitjançant resolució del Servei Català d’Ocupació, es va concedir
al Consell Comarcal de la Garrotxa, una subvenció de 22.000 euros per a la contractació de 2
persones en pràctiques, denegant al Consell Comarcal la resta de subvencions sol·licitades,
d’acord amb l’aplicació dels criteris de repartiment establerts a l’article 8 de la Resolució
TSF/1844/2019, de 20 de juny i la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/2018115/2018 de 12 de
juliol.
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Que en data 17 d’octubre i en base a aquesta resolució, es va portar a aprovació del Consell de
Presidència l’acord d’acceptació de la subvenció i la modificació del projecte “Contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya any 2019” per
contractar únicament dos joves a la comarca amb els perfils següents:
-

2 Administratius: C1, CFGM Gestió Administrativa, CFGS Administració i Finances, o
similars.

Per tot l’esmentat, les parts ACORDEN:
1- Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Besalú per a la contractació d’un jove en pràctiques beneficiari del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d'acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar
la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
2- Obligacions i drets de les parts
De l'ajuntament de Besalú
- Nomenament d'un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta planificació i control
continu de l'execució de les tasques de la persona contractada per al desenvolupament del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i que poden ser, entre d’altres:
-

Definició de les tasques a desenvolupar així com el calendari de realització.
Impartir la formació necessària per a poder desenvolupar correctament el treball.
Seguiment del desenvolupament del treball/treballs encomanats i feedback.
Supervisar i mantenir el Pla de pràctiques actualitzat
Avaluació i rendiment de la persona tutoritzada.

- Nomenament d’un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta implantació de la
Prevenció de Riscos Laborals relativa al desenvolupament del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
- Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC.
- Mantenir les contractacions efectuades i, mitjançant la persona tutora designada a cada persona
contractada, mantenir actualitzat i supervisat el pla de pràctiques.
- Responsabilitzar-se de l'aprovisionament de tot el material fungible i equipament necessari per al
desenvolupament de les tasques encomanades per l'Ajuntament.
- Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d’acord amb la modalitat del
contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los
les mesures adequades per a la seva protecció, garantir l’aplicació de la igualtat de tracte entre
homes i dones, així com dels principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, d’accessibilitat per
a les persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible.
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- Coordinar l’actuació a realitzar al municipi i vetllar per tal que la persona contractada pugui
desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat.
- Presentar mensualment al Consell Comarcal de la Garrotxa una relació de les tasques realitzades
juntament amb documentació gràfica de les obres o serveis on quedi constància dels treballs
previs, d’execució, així com el resultat.
- Publicitar el finançament del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya d’acord amb l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, i mitjançant els elements que indiqui el Consell Comarcal de la
Garrotxa.
- Fer efectiu el pagament al Consell Comarcal de la Garrotxa de les despeses derivades de la
contractació dels treballadors que no són subvencionables/elegibles així com aquelles que
sobrepassin l’import subvencionat per el SOC en aquest programa com poden ser, entre d’altres,
despeses de gestoria, indemnització per fi de contracte, prevenció de riscos laboral, assegurances
de formació i vida, etc.
Del Consell Comarcal de la Garrotxa
- Nomenament d’un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta implantació de la
Prevenció de Riscos Laborals relativa al desenvolupament del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
- Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'Ajuntament per a desenvolupar les
tasques descrites en el projecte.
- Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del personal pel
desenvolupament del projecte Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del
Servei d'Ocupació de Catalunya.
3- Aspectes tècnics del projecte
El Consell Comarcal de la Garrotxa va realitzar la sol·licitud de subvenció, en data 24 de juliol de
2019, per als Ajuntaments que així ho van sol·licitar i s'encarregarà del seguiment periòdic i es
responsabilitzarà que es dugui a terme d'acord amb el projecte presentat. L'Ajuntament controlarà
el projecte de manera diària i farà arribar mensualment al Consell Comarcal de la Garrotxa la
documentació necessària relativa als treballs desenvolupats.
Estarà a disposició de l'ajuntament el projecte aprovat.
4- De les persones contractades.
El Consell Comarcal de la Garrotxa seleccionarà els joves d'acord amb el llistat de les persones
que faci arribar l'Oficina de Treball d’Olot que compleixin els requisits que marca l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol.
El procés de selecció el portarà a terme el mateix Consell Comarcal i es realitzarà mitjançant una
entrevista competencial dels candidats.
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5. Prevenció de riscos laborals
Les tasques que realitzin els treballadors seran exclusivament les descrites en la memòria del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
L’Ajuntament entregarà l’Avaluació de riscos de les feines a realitzar i entregarà una còpia al
Consell Comarcal de la Garrotxa. Així mateix, per aquells llocs de treball que es desenvolupin a
l’interior d’edificis o locals també caldrà entregar una còpia del pla d’emergència i/o pautes
d’emergència bàsiques i informar degudament als treballadors al respecte.
L’Ajuntament proveirà al treballador , si escau, de tots els Equips de Protecció Individual necessaris
per desenvolupar les seves tasques amb seguretat i garantirà que els equips de treball reuneixen
les condicions mínimes de seguretat exigibles segons la normativa actual aplicable i s’entregarà un
manual d’instruccions de l’equip al treballador que l’utilitzi.
L’Ajuntament actuarà d’acord amb la normativa vigent per identificar els riscos en els diversos
centres de treball on s’hagin de desenvolupar tasques relatives al projecte Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya i emprendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat del treballador.
El Consell Comarcal oferirà al treballador la formació necessària en matèria de prevenció de riscos
laborals d’acord amb les tasques a desenvolupar en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i
s’ocuparà que el treballador dugui a terme la revisió mèdica corresponent.
És d’obligació que l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa s’informin mútuament per tal
de garantir la correcta coordinació d’activitats empresarials relativa al projecte Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.
6. Condicions econòmiques
El Consell Comarcal assumirà les despeses derivades de la contractació de les persones
treballadores (nòmines, seguretat social, indemnització, quilometratge i dietes), i les despeses
inherents a la seva condició de treballador de l’ens: assegurança de vida i prevenció de riscos
sempre i quan aquestes siguin elegibles en la justificació i no superin l’import màxim de la
subvenció rebuda.
En el cas que hi hagin despeses no elegibles o es superi l’import de la subvenció rebuda,
l’ajuntament signant es farà càrrec de la part proporcional d’aquestes despeses les quals seran
comunicades per el Consell Comarcal de la Garrotxa a través d’una nota de càrrec.
7. Durada del conveni
Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de tot el procés
d'execució i justificació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
La vigència d’aquest conveni, estarà condiciona al resultat del procés de selecció, als perfils
obtinguts de la recerca, a la contractació dels candidats i a la corresponent acceptació de
l’Ajuntament de les condicions proposades per part del Consell Comarcal. En cas, que no sigui
possible poder atendre a les demandes i necessitats de l’Ajuntament, aquest conveni no serà
efectiu.
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8. Causes de resolució
L'incompliment manifest per qualsevol de les parts, de les clàusules d'aquest conveni implicarà la
resolució del mateix, prèvia mediació entre les parts, assumint cada entitat les despeses i perjudicis
que li pertoquin.
9. Efectes de l'incompliment
En el cas que es revoqui la subvenció o es rebi parcialment per causes d'incompliment del projecte
aprovat cada part assumirà la que li correspongui.
10. Responsabilitat
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni a data de la signatura
electrònica.
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