ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 21 de febrer de 2017
Horari: de 13:10 hores a 13:15 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Abel Xandri Company, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Ordre del dia
1.- Contractació personal programa treball i formació
Desenvolupament de la sessió i acords:
1.- Contractació personal programa treball i formació
En data 21 de febrer de 2017, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra han signat un conveni de col·laboració per dur a terme la contractació
de personal que ha de dur a terme el Programa Treball i Formació TSF/2496/2016, en
compliment de la Resolució TSF/2496/2016 de 3 de novembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa
Treball i Formació, per la qual s’atorga al Consell Comarcal del Solsonès una
subvenció de 174.436,60€
La Resolució assenyalada es dicta d’acord amb l’ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa Treball i Formació.

El Consell Comarcal del Solsonès, en execució d’aquest projecte s’encarrega de la
contractació d’una persona al cent per cent de la jornada i per un termini de 6 mesos,
4,5 dels quals per a la realització d’actuacions a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Les despeses corresponents a sou, seguretat social i formació i vigilància dels riscos
laborals aniran a càrrec del Consell Comarcal del Solsonès de conformitat amb la
subvenció atorgada.
El Consell Comarcal del Solsonès té també una petita brigada disponible per a la
realització d’actuacions als diferents municipis de la comarca, sota comanda prèvia per
par dels municipis.
Es voluntat de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra de col·laborar en aquesta
contractació, per la qual cosa
El Ple acorda, per unanimitat:
Primer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra s’obliga a l’abonament, dins el termini
d’una setmana des de l’endemà de la reclamació efectuada pel Consell Comarcal del
Solsonès, de la indemnització que correspongui per a la finalització del contracte del
personal proporcional al temps que ha desenvolupat les tasques a dit municipi.
Segon.- L’Ajuntament també es farà càrrec, de les despeses assumides primerament
pel Consell Comarcal del Solsonès corresponents a: prevenció de riscos laborals,
seguretat i salut en el treball (revisió mèdica), responsabilitat patrimonial, de vestuari,
material, etc. així com qualsevol altra que es pugui originar. L’Ajuntament es farà
càrrec de la part proporcional d’aquestes despeses durant el període d’execució del
seu projecte
Tercer.- Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses derivades de dietes i
quilometratge que s’originin a partir del centre de treball (Ajuntament de la Coma), com
a conseqüència d’instruccions que durant la jornada laboral l’Ajuntament li estableixi
Quart.- L’Ajuntament es compromet a cedir puntualment, si es necessari ,la persona o
persones treballadores en el seu municipi al Consell Comarcal del Solsonès per
realitzar tasques de suport de muntatge o desmuntatge a la Fira de Sant Isidre en el
període immediatament anterior i posterior de la celebració d’aquesta, amb un màxim
de dos dies de feina. La despesa generada durant aquesta cessió serà assumida pel
Consell Comarcal del Solsonès.
Cinquè.- l’Ajuntament, en el cas de sol·licitar els serveis de brigada, assumeix també,
del personal que en forma part i intervé, el cost de la part proporcional als dies
treballats al municipi de:
• La indemnització que correspongui per a la finalització del contracte del
personal
• La prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball (revisió mèdica)

• Vestuari bàsic (EPIs)
L’Ajuntament assumirà directament també, o via Consell Comarcal, el cost material
emprat en les tasques que s’executin al seu municipi, així com també aniran a càrrec
seu les despeses de desplaçaments de la brigada des de Solsona fins al punt de les
actuacions assumides en primer terme pel Consell Comarcal a raó de 0,25€ per Km
Sisè.- L’Ajuntament incorporarà el personal tècnic i/o de suport necessari per tal
d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar.
Setè.- Que es notifiqui la present resolució al Consell Comarcal del Solsonès, sens
perjudici que pugui formular qualsevol recurs que consideri oportú
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

