RELACIÓ D’EXPEDIENTS pel Ple ordinari del 25 de juliol de 2017
presentades a la COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT
de data 18 de juliol de 2017

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 27 de juny de 2017
(exp. núm. 1.2.1.2/05/2017)
2. Informacions de l’Alcaldia
DICTÀMENS
3. Aprovació, si escau, de la designació de la secretària del jutjat de pau d’Olivella Exp.
02.06.04.1365.03.17
4. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per
al desenvolupament de l’actuació “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf. (Exp.
02.07.1374.10.17)
5. Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges en
relació al programa Garantia Juvenil 2016-2017. (Exp. 02.07.1374.13.17)
6. Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració i actuació entre el Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la
gestió per competències al territori del Garraf” (Exp. 02.07.1374.14.17)
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7. Donar compte del decret d’alcaldia número 193 de data 11 de juliol de 2017, de
retirada urgent d’un abocament incontrolat de restes forestals al carrer Mas rector de
la urbanització Las Colinas
8. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessapresidenta.
9. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió
del Ple
ALTRES
10. Precs i Preguntes
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-1Atesa l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 25 de juliol de 2017, l’AlcaldessaPresidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 27 de juny de
2017 (exp. núm. 1.2.1.2/05/2017)

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 27 de juny de
2017, d'acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord,
PRIMER.- APROVAR l'esborrany de l'acta del Ple en la seva sessió ordinària de data 27 de juny
de 2017.

-2Informacions d’Alcaldia

-3Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Aprovació, si escau, de la designació de la secretària del jutjat de pau d’Olivella
Exp. 02.06.04.1365.03.17

Antecedents de fet
Primer.- L’actual secretària del Jutjat de Pau d’Olivella, Josefina Ràfols Rovira accedirà a la
jubilació en data 9 de setembre de 2017, i cal fer designació d’una altra persona.
Segon.- La funcionària de l’Ajuntament d’Olivella Mònica Sánchez Oliveras, és llicenciada en
dret i es considera una persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria del jutjat de pau
d’Olivella.
Fonaments de dret
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Primer.- L’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial, preveu que per als Jutjats de Pau i les agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau
de municipis de menys de 7.000 habitants, en què la càrrega de treball no justifiqui
l'encàrrec de la seva secretaria a un oficial al servei de l'Administració de Justícia,
l'ajuntament nomenarà a una persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria, i ho
comunicarà al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació.
Segon.- ORDRE de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el procediment d'aprovació
dels nomenaments de secretaris de jutjats de Pau de municipis de menys de 7000 habitants
estableix el procediment per a la seva designació.
1. El nomenament del secretari de Jutjat de Pau es realitzarà per acord del Ple de la
corporació municipal, d'acord amb l'article 112 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya. En el cas d'agrupacions de secretaries de jutjats de Pau, el
nomenament haurà de ser acordat per cada corporació.
2. Acordat el nomenament, l'ajuntament o els ajuntaments hauran de trametre al
Departament de Justícia certificació del secretari de l'Ajuntament, amb el vist-i-plau de
l'alcalde, de l'acord pres pel Ple municipal; el nom i les dades personals del secretari
nomenat, com també qualsevol informació que hagi fonamentat l'acord. En la primera
comunicació del nomenament de secretari d'ençà de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre,
també s'haurà de comunicar el nom i les dades personals de l'anterior secretari del jutjat de
Pau.
3. Un cop rebuda la notificació de l'Ajuntament, s'obrirà l'expedient administratiu
corresponent i es procedirà a la seva instrucció, d'acord amb els articles 81 i següents de la
Llei de procediment administratiu, i 74 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. En compliment de l'article 91 Llei de procediment administratiu, s'obrirà tràmit d'audiència
i es notificarà al jutge, o jutges de pau en el cas d'agrupació de secretaries, al secretari
nomenat i a l'anterior secretari per tal que com a interessats en la resolució de l'expedient
puguin fer les al·legacions i presentar els documents i les justificacions que considerin
convenients, durant el termini de 15 dies a comptar des de l'endemà de la seva notificació.
5 El Conseller de Justícia, vistes les al·legacions presentades, resoldrà l'aprovació o la
denegació del nomenament.
6 La resolució es notificarà al secretari nomenat, a l'ajuntament i al jutge o jutges de pau, o
als ajuntaments i jutges de pau interessats en el cas d'agrupació de secretaries, d'acord amb
l'article 79 d la Llei de procediment administratiu.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- Designar Mònica Sánchez Oliveras, funcionària de l’ajuntament d’Olivella com a
secretària del Jutjat de pau d’Olivella.
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Segon.- Trametre certificat del present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, per tal que resolgui sobre el nomenament proposat, les dades personals del
secretari nomenat nom i les dades personals de l'anterior secretari del jutjat de Pau.

-4Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:

Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal
del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i
Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Prospecció ocupacional en el territori
del Garraf. (Exp. 02.07.1374.10.17)
Antecedents de fet
Primer.- En data 15 de juny de 2017, s’emet informe tècnic sobre l’aprovació del conveni
objecte d’aquesta resolució que literalment transcrit diu:
«INFORME 09/2017
RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES,
CUBELLES, OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I SITGES PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ “PROSPECCIÓ OCUPACIONAL EN EL
TERRITORI DEL GARRAF”
1. Identificació
Núm. Expedient:
Àrea:
Regidoria:
Destinatari:
Data:

2.7.1374.10/17
Promoció econòmica i ocupació
Ocupació
Secretaria
15/06/2017

2. Antecedents
En data 10 de juliol de 2014 es va signar el “Protocol de col·laboració i actuació entre els
ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al
desenvolupament de l’actuació Prospecció Ocupacional en el territori del Garraf d’acord amb
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona els anys 2014 i 2015 en el marc dels
Catàlegs de Serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Els ajuntaments citats i el Consell Comarcal del Garraf tenen la voluntat de continuar l’acció
iniciada el 2014. L’acció presentada ha estat resolta favorablement per part de la Diputació
de Barcelona en data 27 d’abril de 2017 amb codi número 17/Y/238285.
3. Objecte de l’actuació
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L’actuació consisteix en la realització de la prospecció dels 5 municipis del Garraf implicats.
Es parteix de l’objectiu d’establir un canal de col·laboració amb el teixit empresarial del
territori i de cada municipi, per activar la prospecció ocupacional de les empreses amb una
metodologia i coordinació comarcal.
Es planteja la contractació d’un/a prospector/a que farà les funciona de tècnic/a i donarà
continuïtat a l’acció iniciada l’exercici 2014.
4. Obligacions per part del Consell Comarcal del Garraf
El Consell Comarcal del Garraf es compromet a contractar dos persones encarregades de
desenvolupar les accions del projecte.
El Consell Comarcal del Garraf es compromet a coordinar i gestionar el desenvolupament de
l’acció i el seu finançament.
5. Obligacions per part de l’Ajuntament d’Olivella
L’Ajuntament d’Olivella es compromet a que un/a tècnic/a d’ocupació del seu personal tècnic
propi treballi coordinadament amb la globalitat dels/de les tècnics/ques dels ajuntaments
implicats, el Consell Comarcal i els/les tècnics/quescontractats en el marc de l’actuació. El
treball implica la gestió i coordinació en xarxa del projecte i la seva participació en les
comissions de treball i les accions de seguiment i avaluació de l’actuació.
L’Ajuntament d’Olivella es compromet a cedir un espai de treball del seu equipament al/la
tècnic/a de prospecció del projecte.
L’Ajuntament d’Olivella es compromet a participar en el finançament i el pagament de l’acció
d’acord amb la distribució detallada al conveni.
6. Proposta econòmica a aprovar
DISTRIBUCIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ
DESPESES
Cost 2 tècnics A2
56.063,00€
Quilometratge
1.500,00€
Despeses indirectes
1.500,00€
TOTAL 59.063,00€
DESPESES
Subvenció DIBA 75%
Ajuntaments
25%
TOTAL 59.063,00€

44.297,25€
14.765,75€

DISTRIBUCIÓ DE L’APORTACIÓ DELS AJUNTAMENTS
Consell Comarcal del Garraf
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament d’Olivella
TOTAL

75% 44.297,25€
10% 5.906,30€
10% 5.906,30€
3%
1.771,89€
1%
590,00€
1%
590,00€
59,063,00€

7. Termini de vigència del conveni
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Es preveu el desenvolupament de l’acció entre juny de 2017 i abril de 2018 d’acord amb
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona i la sol·licitud de pròrroga.»
Segon.- En data 13 de juliol de 2017, el secretari-interventor ha emès informe, el qual
literalment diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 037/2017, de 13 de juliol
Assumpte: CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIO ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, SANT PERE
DE RIBES, SITGES I OLIVELLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTUACIÓ “PROSPECCIÓ OCUPACIONAL EN EL TERRITORI DEL
GARRAF”
Núm. Expedient:
02.07.1374.10.17

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf),
Caràcter de l’informe: preceptiu, d'acord amb l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en el cas que l'administració s'obligui, mitjançant el conveni, a assumir
despeses específiques amb càrrec al seu pressupost, és preceptiu l'informe de la
respectiva intervenció de fons.
Antecedents de fet
En data 15 de juny de 2017, s’emet informe tècnic favorable a la subscripció del
present conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per
l'Ajuntament:
Primer.- Naturalesa del conveni
Article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP)
Definició legal

Adequació del conveni

No adequació

X

«Són convenis els acords amb efectes
jurídics adoptats per les administracions
públiques, els organismes públics i
entitats de dret públic vinculats o
dependents o les universitats públiques
entre si o amb subjectes de dret privat
per a una finalitat comuna.
No tenen la consideració de convenis, els
protocols
generals
d’actuació
o
instruments similars que comportin
meres
declaracions
d’intenció
de
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contingut general o que expressin la
voluntat de les administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu
comú, sempre que no suposin la
formalització de compromisos jurídics
concrets i exigibles».
Segon.- Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
Art. 47.1 LRJSP
Els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels
contractes. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu la legislació
de contractes del sector públic

Adequació del conveni
X

No adequació

Tercer.- Atorgament d'una subvenció
Art. 109.3 Llei 26/2010
Els
convenis
que
comporten
l'atorgament d'una subvenció per part de
les administracions públiques s'han
d'ajustar a les normes que regulen
l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació
supletòria del que estableix la Llei
26/2010

Adequació del conveni
X

No adequació

Quart.-. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
Article 48 LRJSP
Les administracions públiques, en l’àmbit
de les seves competències respectives,
poden
subscriure
convenis
amb
subjectes de dret públic i privat, sense
que això pugui suposar cessió de la
titularitat de la competència.

Adequació del conveni
X

La subscripció de convenis ha de millorar
l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis
públics, contribuir a l’exercici d’activitats
d’utilitat pública i complir la legislació
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

X

Els convenis que incloguin compromisos
financers han de ser financerament
sostenibles, i els qui els subscriguin han
de tenir capacitat per finançar els
assumits durant la vigència del conveni.

X

No adequació
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Les aportacions financeres que es
comprometin a efectuar els signants no
poden ser superiors a les despeses
derivades de l’execució del conveni.

X

Cinquè.- Contingut mínim dels convenis
Article 110.1 de la Llei 26/2010
a) Les administracions i els òrgans que
subscriuen el conveni i la capacitat jurídica
amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual
actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel
Parlament o per les Corts Generals o a
l'acord del Govern de la Generalitat o del
ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern
que autoritza el conveni en els supòsits en
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions
que s'acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni
ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les
parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si
escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa
econòmica, les pròrrogues han d'ésser
expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció
diferents de l'expiració del termini de
vigència, i la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d'extinció
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per
a la gestió del conveni, inclosa, si escau,
una organització específica a aquests
efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de
seguiment i control de les actuacions que
s'acordi
desenvolupar,
inclosa
la
possibilitat d'establir un òrgan específic
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en
cas d'incompliment dels compromisos
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se
sotmeten les diferències que puguin sorgir
sobre la interpretació i el compliment del
conveni, sens perjudici de la competència
de
l'ordre
jurisdiccional
contenciós

Adequació
X

No adequació

X
No s’indica
X
No s’indica

X
X
No s’indica
X
No s’indica
X
No s’indica

X
No s’indica

X
No s’indica
X
No s’indica

X
No s’indica
X
No s’indica
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administratiu.

Article 49 LRJSP
Titularitat dels resultats obtinguts

Adequació
X

Obligacions i compromisos econòmics
assumits per cadascuna de les parts, si
n’hi ha, amb indicació de la seva
distribució temporal per anualitats

X

Els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment

No adequació

X
No s’indica, però no escau
per la naturalesa del Conveni
X
No s’indica

El règim de modificació del conveni. A
falta de regulació expressa la modificació
del contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.
Sisè.- Termini de vigència del conveni
Article 49.h LRJSP
1r Els convenis han de tenir una durada
determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es
prevegi un termini superior.

Adequació
X

No adequació

2n En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en
poden acordar unànimement la pròrroga
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
Setè.- Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
Art. 50.1 LRJSP).
És necessari que el conveni s’acompanyi
d’una memòria justificativa on s’analitzi
la seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així
com el compliment del que preveu
aquesta Llei.

Adequació

No adequació
X

Vuitè.- Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon a l'alcaldessa, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 21.1.s de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Conclusió
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Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè no conté el contingut
mínim substancial legalment exigible».
Tercer.- L’import de l’aportació és càrrec a la partida pressupostària M1-241-4650400 “A
comarques. Consell Comarcal. Programes de treball, RMI i programa treball i formació.” del
pressupost municipal de l’exercici 2017.
Fonaments de dret
Primer.- Competència de l’Ajuntament
L’article 84.2.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de
Catalunya tenen entre altres competències pròpies, en els termes que determinin les lleis,
sobre les «promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació».
La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya estableix entre els objectius del sistema d’ocupació (del qual en
formen part les administracions locals) el relatiu a «Fomentar el desenvolupament econòmic
i la creació d’ocupació en l’àmbit local» (art. 13.f).
Segon.- Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de correspondre
al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h
(«Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament»).
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella per al
desenvolupament de l’actuació “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf” que
s’incorpora al present acord formant-ne part a tots els efectes.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
TERCER.- APROVAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
N. Operació

Fase Aplicació

220170002393 AD

Import Text lliure

M1-241-4650400 “A comarques. 590,00
Consell Comarcal. Programes de €
treball, RMI i programa treball i
formació.”

Conveni
prospecció
ocupacional
en
el
territori del Garraf.
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QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als departaments de l’ajuntament que correspongui perquè
la facin efectiva.»
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIO ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I
ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I SITGES
PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ “PROSPECCIÓ OCUPACIONAL EN EL
TERRITORI DEL GARRAF” d’acord amb la subvenció atorgada per part de la Diputació de
Barcelona del Catàleg de serveis 2017
Vilanova i la Geltrú, 6 de juny de 2017
REUNITS:
D’una part, l’Il·lma. Sra. Ma Gloria Garcia Prieto, amb DNI núm. 77109632Q en qualitat de
Presidenta del Consell Comarcal del Garraf, assistida per la secretària, Sra. Maria Isabel
Garcia Giménez amb DNI núm. 38.431.729V
D’altra part,
La Il·lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes amb DNI 77293721J en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Canyelles, assistit pel Secretari Sr. Antoni Alsina i Simal amb DNI
52423020V
La Il·lma. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura amb DNI 77102521N en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Cubelles, assistit per la Secretària Sra. Carme López-Feliu i Font amb DNI
52219656L
La Il.lma. Sra. Abigail Garrido Tinta amb DNI núm. 52210402B en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, assistida pel secretari general accidental, Sr. Santiago
Blanco Serrano amb DNI 52421462T
L’Il.lm. Sr. Miquel Forns i Fusté amb DNI 52420730G en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament
de Sitges, assistit pel Secretari General Accidental Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig amb DNI
46312506M
La Il.lma. Sra. Marta Verdejo i Sánchez amb DNI 77094819S en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella, assistida pel Secretari Sr. Ignacio Aragonés Seijó amb DNI
47719636H
Es reconeixen totes les parts la capacitat legal suficient per a la formalització del present
document així com la vigència dels seus càrrecs
MANIFESTEN:
Que el Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes,
Cubelles, Canyelles i Olivella van signar en data 10 de juliol de 2014 el “Protocol de
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col·laboració i actuació entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de
Ribes,Sitges i Olivella per el desenvolupament de l’actuació de “Prospecció Ocupacional en el
territori del Garraf”” d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona els
anys 2014 i 2015 en el marc dels Catàlegs de Serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”
Que el Consell Comarcal del Garraf amb els ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes,
Cubelles, Canyelles i Olivella van signar en data 11 de maig el “Conveni de col·laboració i

actuació entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella
per al desenvolupament de l’actuació “Prospecció Ocupacional en el territori del Garraf”” en
el marc de la subvenció de Diputació de Barcelona 2016.
Que amb l’objectiu de donar continuïtat a la prospecció ocupacional al territori del Garraf, els
Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, han plantejat al
Consell Comarcal del Garraf sol·licitar de nou de forma conjunta la proposta de l’actuació de
prospecció ocupacional en el territori del Garraf, a la convocatòria de la Diputació de
Barcelona per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017.
Que l’acció presentada “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf ” ha estat resolta
favorablement en data 27 d’abril de 2017 amb codi número 17/Y/238285.
Que aquesta resolució dona continuïtat al treball iniciat l’any 2014.
CLÀUSULES:
Primera: Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel
desenvolupament de l’acció “Prospecció ocupacional en el territori del Garraf”
Segona: Compromisos
Les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen al desenvolupament del Programa
Prospecció Ocupacional al Garraf 2017, d’acord amb la sol·licitud feta a la Diputació de
Barcelona i fruit del treball compartit entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella,
Sant Pere de Ribes i Sitges, i d’acord amb la descripció que queda estipulada a l’annexa.
A. Per part del Consell Comarcal del Garraf:


Es compromet, d’acord amb la sol·licitud i la resolució, desenvolupar el que s’hi
contempla i a contractar a les 2 persones encarregades de desenvolupar les actuacions
del projecte.



Es compromet a coordinar i gestionar el desenvolupament de l’acció i el seu
finançament.
B. Per part dels ajuntaments:
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Els ajuntaments que signen aquest conveni destinaran un/a tècnic/a d’ocupació del
personal tècnic propi que treballi coordinadament amb la globalitat dels tècnics/ques
dels ajuntaments implicats, el Consell Comarcal i els tècnics contractats en el marc de
l’actuació. El treball implica la gestió i coordinació en xarxa del projecte i la seva
participació en les comissions de treball i les accions de seguiment i avaluació de
l’actuació.



Es comprometen a establir una dinàmica de treball compartida entre el/la tècnic/a de
prospecció ocupacional i els seus serveis d’ocupació en el sentit que el/la tècnic/a de
prospecció pugui treballar, d’acord amb les línies estratègiques de cada ajuntament i del
programa prospecció ocupacional al territori del Garraf.



Es comprometen a cedir un espai de treball del seu equipament als tècnics/ques de
prospecció del projecte.



Es comprometen a participar en el finançament i el pagament de l’acció d’acord amb la
distribució detallada a la clàusula tercera (2) d’aquest conveni.

Tercera: distribució econòmica i finançament de l’acció
1 ) Pressupost
DESPESES
Cost 2 tècnics A2
Quilometratge
Despeses indirectes
COST TOTAL

56.063,00€
1.500,00€
1.500,00€
59.063,00€

INGRESSOS
Subvenció DIBA
75%
25% Ajuntaments
TOTAL

44.297,25€
14.765,75€
59.063,00€

2) Distribució de l’aportació ajuntaments
El Consell Comarcal del Garraf facturarà mensualment als ajuntaments participants el 25%
del cost de l’acció, d’acord amb la distribució següent:
DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST
Consell Comarcal del Garraf
75%
Ajuntament de Sitges
10%
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
10%
Ajuntament de Cubelles
3%
Ajuntament de Canyelles
1%
Ajuntament d’Olivella
1%
TOTAL

44.297,25€
5.906,30€
5.906,30€
1.771,89€
590,63€
590,63€
59.063,00€
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Quarta: Terminis d’execució de l’acció
Es preveu el desenvolupament de l’acció entre juny 2017 i abril 2018 d’acord amb
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona i la sol·licitud de pròrroga.
Cinquena: Seguiment i coordinació
El Consell Comarcal del Garraf es coordinarà amb els ajuntaments participants pel seguiment
de l’acció en reunions periòdiques amb els tècnics responsables dels ajuntaments.
Sisena: Prevenció de riscos laborals.
Les parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei
31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions
posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals.
Així mateix, les parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
Setena: Vigència.
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura i fins a la
finalització de les actuacions, la presentació de la justificació econòmica i de la seva revisió.
Vuitena: Naturalesa del Conveni i Jurisdicció Competent
Aquest Acord té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i desplegament
per l’ordenament jurídic aplicable.
Les parts es comprometen a tractar de resoldre de forma amistosa qualsevol dubte o
conflicte que pugui sorgir sobre la interpretació i aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit
que no s’arribi a un acord, les qüestions litigioses que es puguin suscitar respecte de la
interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes se sotmetran a la jurisdicció
contenciosa i administrativa.
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen aquest
Conveni, a un sol efecte, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.
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ANNEXE CONVENI
“PROSPECCIÓ OCUPACIONAL AL TERRITORI DEL GARRAF”
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ:
L’actuació Prospecció ocupacional en el territori del Garraf és una actuació que executa el
Consell Comarcal del Garraf amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes,
Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella, iniciada l’any 2014 i que ha tingut continuïtat durant els
anys 2015 i 2016.
OBJECTIUS:




Establir un canal de comunicació i col·laboració estable amb el teixit empresarial del
territori.
Consolidar la prospecció ocupacional de les empreses amb una metodologia i
coordinació comarcal.
Traspassar a les empreses dels sectors analitzats el procediment de selecció per
competències

RESULTATS ESPERATS:








Conèixer les característiques del teixit empresarial.
Detectar les necessitats del mercat de treball local.
Facilitar el procés de gestió d’ofertes de treball.
Establir un canal de comunicació continu amb les empreses.
Difondre i fidelitzar la relació de les empreses amb els serveis locals d’ocupació.
Incrementar el nombre d’empreses usuàries dels SLO dels municipis participants.
Aconseguir que les empreses posin ofertes dels perfils analitzats pel procediment de
selecció per competències.

COL.LECTIUS BENEFICIARIS:
El teixit empresarial del territori del Garraf i de forma indirecta, els demandants d’ocupació
del territori participants de les accions dels SLO, a través de la gestió d’ofertes de treball així
com d’altres serveis com pràctiques en les empreses.
Nombre de beneficiaris: 4.310 empreses (segons bases de dades SABI i Camerdata).
L’EQUIP DE TREBALL:
Els/les tècnics/ques d’ocupació dels municipis de Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles,
Canyelles i Olivella.
L’Àrea d’ocupació del Consell Comarcal del Garraf
Els/Les tècnics/tècniques contractades i que desenvoluparan el seu treball al territori,
d’acord amb la distribució següent:
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Distribució de la presència als ajuntaments per tècnic/a
Dies/hores setmana
Ajuntament de Sitges
1,5 dies (10,5 hores)
Ajuntamentde Sant Pere de Ribes
1,5 dies (10,5 hores)
Ajuntament de Cubelles
1 dia (7 hores)
Ajuntament de Canyelles
0,5 dia (3,5 hores)
Ajuntament d’Olivella
0,5 dia (3,5 hores)
METODOLOGIA:
Un cop identificades les empreses del territori, en base a les diferents fonts existents, la
ràtio de treball per municipi i la presència setmanal dels tècnics/es de prospecció
ocupacional als diferents municipis, es treballaran els aspectes següents:
1. Actualització de la identificació de les empreses amb qui cal contactar a partir dels criteris
que es prioritzaran en les reunions de coordinació, en funció de:
 Perfils dels demandants
 Projectes ocupacionals que desenvolupen els Serveis Locals
 Els sectors emergents
 Capacitat de contractació i dimensió
 Empreses ja contactades
Elaborar i actualitzar el “llistat de prospecció” de cada municipi (format Excel amb les dades:
Nom empresa, CIF, adreça, municipi, sector activitat, persona contacte, càrrec, telèfon,
email, data contacte inicial, data entrevista, ofertes, contractes realitzats)
2.









Preparació i realització de les visites a les empreses
Concertació de la visita: identificació de la persona de contacte, concertació visita
per telèfon i confirmació per email
Preparació de la visita: elaboració guió, fitxa, document entrevista
Realització de la visita
Recollir les necessitats expressades per l’empresa
Presentació dels serveis dels SLO
Establiment de compromisos d’actuació
En quan a fer arribar a totes les empreses que posin ofertes dels perfils analitzats el
procediment de selecció per competències.

3.
Treball coordinat amb els tècnics/es de competències del territori per a traspassar a
les empreses dels sectors analitzats, el procediment de selecció per competències dissenyat
per què puguin utilitzar-lo en el moment en que necessitin contractar treballadors i per tant
els permeti detectar quins dels candidats tenen les competències requerides.
Que les empreses disposin de perfils definits per competències reconduirà de manera
automàtica la inèrcia de basar el reclutament i la selecció de personal, mitjançant requisits
d’acreditació acadèmica i experiència laboral expressats en ofertes d’escassa informació, per
passar a fer una selecció que avaluï el capital competencial de les persones al perfil requerit.
4.


Recull de dades i compliment dels compromisos amb l’empresa
Gestionar amb el tècnic del SLO de cada municipi l’acompliment dels compromisos
establerts.
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Presentar fitxa de la visita (la qual recollirà informació completa, ofertes, necessitats,
acords i compromisos).
Actualitzar el “llistat de prospecció”.
Actualitzar dades de l’empresa a base de dades Xaloc i Cens Empresarial
Traslladar queixes i demandes sobre serveis municipals als departaments que
correspongui.
Identificar els perfils professionals de treballadors que necessiten les empreses per
tal de poder programar accions de formació i ocupació pels demandants d’ocupació
identificats en els SLO.
Col·laborar en la gestió d’ofertes de treball.
Coordinació amb l’acció de prospecció de NODE Garraf per tal de complementar-se
en el territori.

5.
Seguiment i fidelització de les empreses
Seguiment de les accions realitzades i manteniment de contactes posteriors.
SEGUIMENT I AVALUACIÓ:
S’establiran reunions periòdiques de coordinació amb l’equip tècnic del projecte liderades i
conduïdes pel Consell Comarcal del Garraf, amb la finalitat d’analitzar el seguiment de la
prospecció i marcar les pautes metodològiques.
S’establiran també reunions de coordinació amb l’acció de prospecció de NODE Garraf –
Agència de desenvolupament econòmic, amb l’objectiu de complementar-se en el territori.
S’analitzaran els següents indicadors:










Núm. d’empreses que utilitzin els serveis del centre.
Núm. d’empreses noves col·laboradores.
Núm. de llocs de treball oferts.
Núm. d’ofertes i llocs de treball oferts que hagin estat gestionats amb èxit. Taxa de
cobertura.
Núm. de visites de seguiment
Núm. d’accions de difusió
Núm. d’empreses amb les que s’ha treballat la gestió d’ofertes per competències
Núm. de serveis utilitzats per les empreses (formació, tallers...)
Grau de satisfacció de les empreses que utilitzin els serveis dels centres

-5Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i
Sitges en relació al programa Garantia Juvenil 2016-2017. (Exp. 02.07.1374.13.17)
Antecedents de fet
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Primer.- En data 3 de juliol de 2017, s’emet informe tècnic sobre l’aprovació del conveni
objecte d’aquesta resolució que literalment transcrit diu:
INFORME 11/2017
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANNEX AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS
AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I
SITGES EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL. ANY 2016-2017
1. Identificació
Núm. Expedient:
Àrea:
Regidoria:
Destinatari:
Data:

2.7.1374.13/17
Promoció econòmica i ocupació
Ocupació
Secretaria
03/07/2017

2. Antecedents
En data 19 de novembre de 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i
Sitges en relació al programa de Garantia Juvenil.
En data 13 de juny de 2016 es va signar l’annex al conveni abans esmentat per al nou
període de contractació de la impulsora de la Garantia Juvenil amb una vigència des del 21
de maig de 2016 fins el 20 de maig de 2017.
3. Objecte de l’annex al conveni i durada de l’annex
Aprovar la revisió del conveni de Garantia Juvenil entre el Consell Comarcal del Garraf i els
ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al nou període
de contractació de la impulsora de la Garantia Juvenil, del 21 de maig de 2017 fins el 20 de
maig de 2018.
4. Obligacions per part del Consell Comarcal del Garraf
El pacte quart del conveni fa referència a les obligacions dels ens signants:
Quart. - Obligacions del CCG:
El Consell Comarcal del Garraf s’obliga a:
 Presentació de la sol·licitud de subvenció objecte d’aquest conveni.
 Coordinació tècnica, administrativa i econòmica de la mateixa amb la finalitat que
respongui als objectius de tots els ajuntaments implicats i quedi adequada a
l’EMO/381/2014.
 Desenvolupar tot el procediment de contractació, gestió, coordinació global i
seguiment del projecte.
 Presentació i seguiment de la documentació administrativa i jurídica al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
 Coordinació amb els ajuntaments implicats.
5. Obligacions per part de l’Ajuntament d’Olivella
El pacte cinquè del conveni fa referència a les obligacions dels ens signants:
Cinquè.- Obligacions dels ajuntaments:
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 Facilitar un espai de treball adequat a les funcions de l’Impulsor de Garantia
Juvenil.
 Fer aportacions econòmiques d’acord amb l’Annex al conveni que ens ocupa.
 Designar un tècnic per la Comissió de seguiment.
6. Proposta econòmica a aprovar
facturació
mensual
41,40 €

Olivella

Total any 2017
7
mesos
juny-desembre
289,85 €

Total any 2018
5
mesos
gener-maig
207,05 €

Dedicació
horària
setmanal
1,5

Segon.- En data 13 de juliol de 2017, el secretari-interventor ha emès informe, el qual
literalment diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 038/2017, de 18 de juliol
Assumpte: ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, SANT PERE
DE RIBES, SITGES I OLIVELLA EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL ANY 2016-2017”
Núm. Expedient:
02.07.1374.13.17

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en
compliment de la meva funció d’assessorament legal preceptiu, i de conformitat amb
allò que disposen l’article 179.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’article 3.b) del Reial
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional; i d'acord amb
l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, en el cas que l'administració s'obligui,
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons.
Antecedents de fet
En data 3 de juliol de 2017, s’emet informe tècnic favorable a la subscripció del
present conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per
l'Ajuntament:
Primer.- Naturalesa del conveni
Article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP)

Adequació del conveni

No adequació
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Definició legal
«Són convenis els acords amb efectes
jurídics adoptats per les administracions
públiques, els organismes públics i
entitats de dret públic vinculats o
dependents o les universitats públiques
entre si o amb subjectes de dret privat
per a una finalitat comuna.
No tenen la consideració de convenis, els
protocols
generals
d’actuació
o
instruments similars que comportin
meres
declaracions
d’intenció
de
contingut general o que expressin la
voluntat de les administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu
comú, sempre que no suposin la
formalització de compromisos jurídics
concrets i exigibles».

X

Segon.- Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
Art. 47.1 LRJSP
Els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels
contractes. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu la legislació
de contractes del sector públic

Adequació del conveni
X

No adequació

Tercer.- Atorgament d'una subvenció
Art. 109.3 Llei 26/2010
Els
convenis
que
comporten
l'atorgament d'una subvenció per part de
les administracions públiques s'han
d'ajustar a les normes que regulen
l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació
supletòria del que estableix la Llei
26/2010

Adequació del conveni
X

No adequació

Quart.-. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
Article 48 LRJSP
Les administracions públiques, en l’àmbit
de les seves competències respectives,
poden
subscriure
convenis
amb
subjectes de dret públic i privat, sense
que això pugui suposar cessió de la
titularitat de la competència.

Adequació del conveni
X

No adequació
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La subscripció de convenis ha de millorar
l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis
públics, contribuir a l’exercici d’activitats
d’utilitat pública i complir la legislació
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

X

Els convenis que incloguin compromisos
financers han de ser financerament
sostenibles, i els qui els subscriguin han
de tenir capacitat per finançar els
assumits durant la vigència del conveni.

X

Les aportacions financeres que es
comprometin a efectuar els signants no
poden ser superiors a les despeses
derivades de l’execució del conveni.

X

Cinquè.- Contingut mínim dels convenis
Article 110.1 de la Llei 26/2010
a) Les administracions i els òrgans que
subscriuen el conveni i la capacitat jurídica
amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual
actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel
Parlament o per les Corts Generals o a
l'acord del Govern de la Generalitat o del
ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern
que autoritza el conveni en els supòsits en
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions
que s'acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni
ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les
parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si
escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa
econòmica, les pròrrogues han d'ésser
expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció
diferents de l'expiració del termini de
vigència, i la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d'extinció
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per
a la gestió del conveni, inclosa, si escau,
una organització específica a aquests

Adequació
X

No adequació

X
No s’indica
X
No s’indica

X
X
No s’indica
X
X
No s’indica

X
No s’indica

X
No s’indica
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efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de
seguiment i control de les actuacions que
s'acordi
desenvolupar,
inclosa
la
possibilitat d'establir un òrgan específic
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en
cas d'incompliment dels compromisos
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se
sotmeten les diferències que puguin sorgir
sobre la interpretació i el compliment del
conveni, sens perjudici de la competència
de
l'ordre
jurisdiccional
contenciós
administratiu.

X
No s’indica

X
No s’indica
X
No s’indica

Article 49 LRJSP
Titularitat dels resultats obtinguts

Adequació

Obligacions i compromisos econòmics
assumits per cadascuna de les parts, si
n’hi ha, amb indicació de la seva
distribució temporal per anualitats

X

Els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment
El règim de modificació del conveni. A
falta de regulació expressa la modificació
del contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.

No adequació
X

X
No s’indica
X
No s’indica

Sisè.- Termini de vigència del conveni
Article 49.h LRJSP
1r Els convenis han de tenir una durada
determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es
prevegi un termini superior.

Adequació
X

No adequació

2n En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en
poden acordar unànimement la pròrroga
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
Setè.- Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
Art. 50.1 LRJSP).
És necessari que el conveni s’acompanyi
d’una memòria justificativa on s’analitzi
la seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així

Adequació

No adequació
X
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com el compliment del que preveu
aquesta Llei.

Vuitè.- Fiscalització de l’acte
Existeix consignació adequada i suficient en l’aplicació pressupostària M1-241-46505
CONSELL COMARCAL - CONVENI OFERTES TREBALL GESTIO COMPETENCIES
GARRAF”.
Extrems a comprovar:
8.1. Amb caràcter General:
L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat és l'adequat a la
naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure, tenint en
compte els nivells de vinculació jurídica que consten a les bases d'execució del
pressupost aprovades anualment.
En els casos en què es tracti de contreure compromisos de despesa amb caràcter
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preveu l'article 174 del
TRLRHL.
Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
Que consta a l'expedient la conformitat de l'Alcaldia per l'actuació que es proposa.
Executivitat dels recursos que financen la proposta.
8.2. Fase de la despesa AD:
Document Comptable Fase A i Fase D
Proposta de Despesa
8.3. Verificació comptable:
Es verifica que la informació del document comptable coincideix amb la informació que
apareix a la documentació adjunta a l'expedient:
Import
El text lliure
Que l'aplicació pressupostària és la mateixa que la que apareix al Decret d'Alcaldia o
a l'Acord de Ple.
El codi del projecte amb finançament afectat
Novè.- Tramesa i publicitat activa del conveni
D’una banda, no és d’aplicació l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa
que«l’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació», tràmit que s’ha de realitzar a
través de l’EACAT, en la mesura que l’altre subjecte del conveni no és una
administració pública.
D’altra banda, segons l’article 8.1 de la Llei (estatal) 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que «Els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com a mínim, la
informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o
pressupostària que s’indiquen a continuació és objecte de publicitat activa:
[...]
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b) La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu
objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de
les prestacions i, si s’escau, les obligacions econòmiques convingudes. Igualment,
s’han de publicar les comandes de gestió que se signin, amb indicació del seu
objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es
facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit per a l’adjudicació i
l’import d’aquesta».
També la Llei (catalana) 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix a l’article 14 que «1. La transparència en
l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de
gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a
mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els
signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el
període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la
lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives
per mitjà del Registre de convenis de col•laboració i cooperació de la Generalitat,
que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència».
A l’últim, la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014 disposa que «La
Generalitat i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la
Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades.
El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest
registre».
Desè.- Òrgan competent per a la subscripció del conveni i quòrum de votació
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de
correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en
relació amb l'article 47.2.h («Transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs
de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació,
d’acord amb l'article 47.2.h
Conclusió
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Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè no conté el contingut
mínim substancial legalment exigible».
Fonaments de dret
Primer.- Competència de l’Ajuntament
L’article 84.2.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de
Catalunya tenen entre altres competències pròpies, en els termes que determinin les lleis,
sobre les «promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació».
La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya estableix entre els objectius del sistema d’ocupació (del qual en
formen part les administracions locals) el relatiu a «Fomentar el desenvolupament econòmic
i la creació d’ocupació en l’àmbit local» (art. 13.f).
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- APROVAR l’Annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf
i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella en relació al
“Programa de garantia juvenil 2016-2017” que s’incorpora al present acord formant-ne part
a tots els efectes.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
TERCER.- APROVAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
N. Operació

Fase Aplicació

220170002401 AD

Import Text lliure

M1-241-4650400 “A comarques. 289,85
Consell Comarcal. Programes de €
treball, RMI i programa treball i
formació.”

Annex
conveni
Programa de Garantia
Juvenil

QUART.- COMPROMETRE la despesa per a l’any 2018 per import de 207,05€.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
SISÈ.- Comunicar aquest acord als departaments de l’ajuntament que correspongui perquè la
facin efectiva.»
Annex
«PROPOSTA D’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES,
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OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES I SITGES EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL. ANY 2016-2017
Vilanova i la Geltrú, a.
REUNITS
D’una part, Sra. Glòria Garcia Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf, en la
representació que ostenta en virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, amb DNI 52.423.393-E i assistida per la secretària,
Sra. Maria Isabel Garcia Giménez amb DNI núm. 38431729V.
D’altre part, i en virtut de les facultats que els atorga l’article 53.1.a) 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 i d’acord amb el decret 15/2005 de 18 d’abril de 2005,
La Il·lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes amb DNI 77293721J en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Canyelles, assistida pel secretari Sr. Antoni Alsina i Simal amb DNI
52423020V;
La Il·lma. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura amb DNI 77102521N en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Cubelles, assistida per la secretària Sra. Carme López-Feliu i Font amb DNI
52219656L;
La Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta amb DNI núm. 52210402B en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, assistida pel secretari accidental, Sr. Santiago
Blanco........... amb DNI ..............;
L’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté amb DNI 52420730G en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament
de Sitges, assistit pel secretari general accidental Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig amb DNI
46312506M;
La Il·lma. Sra. Marta Verdejo i Sánchez amb DNI 77094819S en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella, assistida pel secretari Sr. Ignacio Aragonés Seijó amb DNI
47719636H;
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària
per a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. En data 19 de novembre de 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges en relació al programa de Garantia Juvenil.
SEGON. En data 13 de juny de 2016 es va signar l’annex al conveni abans esmentat per al
nou període de contractació de la impulsora de la Garantia Juvenil amb una vigència des del
21 de maig de 2016 fins el 20 de maig de 2017.
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TERCER. Els pactes quart i cinquè del conveni fan referència a les obligacions dels ens
signants:
Quart. - Obligacions del CCG:
El Consell Comarcal del Garraf s’obliga a:
 Presentació de la sol·licitud de subvenció objecte d’aquest conveni.
 Coordinació tècnica, administrativa i econòmica de la mateixa amb la finalitat que
respongui als objectius de tots els ajuntaments implicats i quedi adequada a
l’EMO/381/2014.
 Desenvolupar tot el procediment de contractació, gestió, coordinació global i
seguiment del projecte.
 Presentació i seguiment de la documentació administrativa i jurídica al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
 Coordinació amb els ajuntaments implicats.
Cinquè.- Obligacions dels ajuntaments:
 Facilitar un espai de treball adequat a les funcions de l’Impulsor de Garantia
Juvenil.
 Fer aportacions econòmiques d’acord amb l’Annex al conveni que ens ocupa.
 Designar un tècnic per la Comissió de seguiment.
QUART. El pacte vuitè del conveni disposa que la vigència del present conveni podrà
prorrogar-se de mutu acord entre les parts signatàries, amb revisió de l’annex econòmic.
A l’efecte de dur a terme l’acció que es pretén, les parts citades aproven la següent:
CLÀUSULA
ÚNICA. Aprovar la revisió del conveni de Garantia Juvenil entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al
nou període de contractació de la impulsora de la Garantia Juvenil, del 21 de maig de 2017
fins el 20 de maig de 2018, amb la següent proposta econòmica:
Impulsora Garantia Juvenil
Annex Conveni 2017-2018
Ingressos
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Despeses
Sou + SS
Despeses

d'Olivella
de Canyelles
de Cubelles
de Sitges
de Sant Pere de Ribes

€

32.000,00

496,90 €
667,79 €
2.182,16 €
4.435,32 €
5.363,39 €
13.145,57 €
41.441,57 €
3.704,00 €
45.145,57 €
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I en prova de conformitat, es signa el present Annex al Conveni, en el lloc i data a dalt
indicat.
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
Sra. M. Gloria Garcia Prieto
Presidenta

Sra. Maria Isabel García Giménez
Secretària

AJUNTAMENT DE CANYELLES
Sra. Rosa Huguet i Sugranyes
Alcaldessa

Sr. Antoni Alsina Simal
Secretari

AJUNTAMENT DE CUBELLES
Sra. Rosa Fonoll Ventura
Alcaldessa

Sra. Carme López-Feliu i Font
Secretària

AJUNTAMENT D’OLIVELLA
Sra. Marta Verdejo Sánchez
Alcaldessa

Sr. Ignacio Aragonés Seijo
Secretari

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Sra. Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Sr. Santiago Blanco .......
Secretari accidental

AJUNTAMENT DE SITGES
Sr. Miquel Forns i Fusté
Alcalde

Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig
Secretari General Accidental

-6Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Aprovació, si escau, del Annex al conveni de col·laboració i actuació entre el Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de
la gestió per competències al territori del Garraf” (Exp. 02.07.1374.14.17)
Antecedents de fet
Primer.- En data 11 de juliol de 2017, s’emet informe tècnic sobre l’aprovació del conveni
objecte d’aquesta resolució que literalment transcrit diu:
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«INFORME 12/2017
RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES,
CUBELLES, SANT PERE DE RIBES, SITGES I OLIVELLA PEL DESENVOLUPAMENT
DE L’ACTUACIÓ “LES OFERTES DE TREBALL A TRAVÉS DE LA GESTIÓ PER
COMPETÈNCIES AL TERRITORI DEL GARRAF” d’acord amb la subvenció atorgada
per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de Serveis de l’any 2017.
1. Identificació
Núm. Expedient:
Àrea:
Regidoria:
Destinatari:
Data:

2.7.1374.14/17 (Ve de l’antic exped. 08.04.04/2649/02)
Promoció Econòmica i Ocupació
Ocupació
Secretaria
11/07/2017

2. Antecedents
Els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges manifesten la
voluntat de treballar conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf amb la finalitat
d’abordar accions que afavoreixin la ocupació.
El passat 2 de febrer de 2017 la alcaldessa d’Olivella, la senyora Marta Verdejo, va signar la
carta d’adhesió d’execució conjunta.
En el marc d’aquesta concertació, els ajuntaments han treballat per a la presentació d’una
proposta per a la gestió per competències com a continuïtat de l’acció desenvolupada de
novembre de 2015 a l’abril de 2016 i de maig de 2016 a l’abril de 2017.
L’acció presentada “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències” ha estat
resolta favorablement en data 27 d’abril de 2017 per part de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona amb el codi ‘acció 17/Y/238238, per un import de 52.200€.
El pressupost de l’actuació és de 87.000€, dels quals el 60% està subvencionat per la
Diputació de Barcelona amb un import de 52.200€ i el 40% restant amb un import de
34.800€ corresponent al treball del personal tècnic propi dels ajuntaments participants i del
Consell Comarcal del Garraf pel seu treball de gestió i coordinació en xarxa del projecte.
A l’Ajuntament d’Olivella li correspon un total de 435€, que representa el 0,50% del total del
projecte.
3. Conclusions
Proposo l’aprovació del Conveni de Col·laboració i Actuació entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella pel
desenvolupament de l’actuació “LES OFERTES DE TREBALL A TRAVÉS DE LA GESTIÓ PER
COMPETÈNCIES AL TERRITORI DEL GARRAF”, d’acord amb la subvenció atorgada per part
de la Diputació de Barcelona.
Segon.- En data 13 de juliol de 2017, el secretari-interventor ha emès informe, el qual
literalment diu:
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«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 037/2017, de 18 de juliol
Assumpte: CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, SANT PERE
DE RIBES, SITGES I OLIVELLA PEL DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTUACIÓ “LES OFERTES DE TREBALL A TRAVÉS DE LA GESTIÓ
PER COMPETÈNCIES AL TERRITORI DEL GARRAF”
Núm. Expedient:
02.07.1374.14.17
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en
compliment de la meva funció d’assessorament legal preceptiu, i de conformitat amb
allò que disposen l’article 179.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’article 3.b) del Reial
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional; i d'acord amb
l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, en el cas que l'administració s'obligui,
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons.
Antecedents de fet
En data 11 de juliol de 2017, s’emet informe tècnic favorable a la subscripció del
present conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per
l'Ajuntament:
Primer.- Naturalesa del conveni
Article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP)
Definició legal
«Són convenis els acords amb efectes
jurídics adoptats per les administracions
públiques, els organismes públics i
entitats de dret públic vinculats o
dependents o les universitats públiques
entre si o amb subjectes de dret privat
per a una finalitat comuna.
No tenen la consideració de convenis, els
protocols
generals
d’actuació
o
instruments similars que comportin
meres
declaracions
d’intenció
de
contingut general o que expressin la
voluntat de les administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu
comú, sempre que no suposin la
formalització de compromisos jurídics
concrets i exigibles».

Adequació del conveni

No adequació

X
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Segon.- Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
Art. 47.1 LRJSP
Els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels
contractes. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu la legislació
de contractes del sector públic

Adequació del conveni
X

No adequació

Tercer.- Atorgament d'una subvenció
Art. 109.3 Llei 26/2010
Els
convenis
que
comporten
l'atorgament d'una subvenció per part de
les administracions públiques s'han
d'ajustar a les normes que regulen
l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació
supletòria del que estableix la Llei
26/2010

Adequació del conveni
X

No adequació

Quart.-. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
Article 48 LRJSP
Les administracions públiques, en l’àmbit
de les seves competències respectives,
poden
subscriure
convenis
amb
subjectes de dret públic i privat, sense
que això pugui suposar cessió de la
titularitat de la competència.

Adequació del conveni
X

La subscripció de convenis ha de millorar
l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis
públics, contribuir a l’exercici d’activitats
d’utilitat pública i complir la legislació
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

X

Els convenis que incloguin compromisos
financers han de ser financerament
sostenibles, i els qui els subscriguin han
de tenir capacitat per finançar els
assumits durant la vigència del conveni.

X

Les aportacions financeres que es
comprometin a efectuar els signants no
poden ser superiors a les despeses
derivades de l’execució del conveni.

X

No adequació

Cinquè.- Contingut mínim dels convenis
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Article 110.1 de la Llei 26/2010
a) Les administracions i els òrgans que
subscriuen el conveni i la capacitat jurídica
amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual
actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel
Parlament o per les Corts Generals o a
l'acord del Govern de la Generalitat o del
ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern
que autoritza el conveni en els supòsits en
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions
que s'acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni
ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les
parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si
escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa
econòmica, les pròrrogues han d'ésser
expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció
diferents de l'expiració del termini de
vigència, i la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d'extinció
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per
a la gestió del conveni, inclosa, si escau,
una organització específica a aquests
efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de
seguiment i control de les actuacions que
s'acordi
desenvolupar,
inclosa
la
possibilitat d'establir un òrgan específic
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en
cas d'incompliment dels compromisos
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se
sotmeten les diferències que puguin sorgir
sobre la interpretació i el compliment del
conveni, sens perjudici de la competència
de
l'ordre
jurisdiccional
contenciós
administratiu.

Adequació
X

Article 49 LRJSP
Titularitat dels resultats obtinguts

Adequació

Obligacions i compromisos econòmics
assumits per cadascuna de les parts, si
n’hi ha, amb indicació de la seva
distribució temporal per anualitats

No adequació

X
No s’indica
X
No s’indica

X
X
No s’indica
X
X
Clàusula
cinquena
conveni és incompleta
X
No s’indica

X
No s’indica
X
No s’indica

X
No s’indica
X
No s’indica

No adequació
X
No s’indica
X
No s’indica
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del

Els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment
El règim de modificació del conveni. A
falta de regulació expressa la modificació
del contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.

X
No s’indica
X
No s’indica

Sisè.- Termini de vigència del conveni
Article 49.h LRJSP
1r Els convenis han de tenir una durada
determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es
prevegi un termini superior.

Adequació

No adequació
X
La clàusula cinquena és
indeterminada temporalment

2n En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en
poden acordar unànimement la pròrroga
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
Setè.- Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
Art. 50.1 LRJSP).
És necessari que el conveni s’acompanyi
d’una memòria justificativa on s’analitzi
la seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així
com el compliment del que preveu
aquesta Llei.

Adequació

No adequació
X

Novè.- Fiscalització de l’acte
Existeix consignació adequada i suficient en l’aplicació pressupostària M1-241-46505
CONSELL COMARCAL - CONVENI OFERTES TREBALL GESTIO COMPETENCIES
GARRAF”.
Extrems a comprovar:
9.1. Amb caràcter General:
L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat és l'adequat a la
naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure, tenint en
compte els nivells de vinculació jurídica que consten a les bases d'execució del
pressupost aprovades anualment.
En els casos en què es tracti de contreure compromisos de despesa amb caràcter
plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preveu l'article 174 del
TRLRHL.
Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
Que consta a l'expedient la conformitat de l'Alcaldia per l'actuació que es proposa.
Executivitat dels recursos que financen la proposta.
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9.2. Fase de la despesa AD:
Document Comptable Fase A i Fase D
Proposta de Despesa
9.3. Verificació comptable:
Es verifica que la informació del document comptable coincideix amb la informació que
apareix a la documentació adjunta a l'expedient:
Import
El text lliure
Que l'aplicació pressupostària és la mateixa que la que apareix al Decret d'Alcaldia o
a l'Acord de Ple.
El codi del projecte amb finançament afectat
Novè.- Tramesa i publicitat activa del conveni
D’una banda, no és d’aplicació l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa
que«l’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació», tràmit que s’ha de realitzar a
través de l’EACAT, en la mesura que l’altre subjecte del conveni no és una
administració pública.
D’altra banda, segons l’article 8.1 de la Llei (estatal) 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que «Els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com a mínim, la
informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o
pressupostària que s’indiquen a continuació és objecte de publicitat activa:
[...]
b) La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu
objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de
les prestacions i, si s’escau, les obligacions econòmiques convingudes. Igualment,
s’han de publicar les comandes de gestió que se signin, amb indicació del seu
objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es
facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit per a l’adjudicació i
l’import d’aquesta».
També la Llei (catalana) 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix a l’article 14 que «1. La transparència en
l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de
gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a
mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els
signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el
període de vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la
lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
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c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives
per mitjà del Registre de convenis de col•laboració i cooperació de la Generalitat,
que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència».
A l’últim, la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014 disposa que «La
Generalitat i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la
Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades.
El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest
registre».
Desè.- Òrgan competent per a la subscripció del conveni i quòrum de votació
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de
correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en
relació amb l'article 47.2.h («Transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs
de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació,
d’acord amb l'article 47.2.h
Conclusió
Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè no conté el contingut
mínim substancial legalment exigible».
Fonaments de dret
Primer.- Competència de l’Ajuntament
L’article 84.2.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de
Catalunya tenen entre altres competències pròpies, en els termes que determinin les lleis,
sobre les «promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació».
La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya estableix entre els objectius del sistema d’ocupació (del qual en
formen part les administracions locals) el relatiu a «Fomentar el desenvolupament econòmic
i la creació d’ocupació en l’àmbit local» (art. 13.f).
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella pel
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desenvolupament de l’actuació “Les Ofertes de treball a través de la gestió per competències
al territori del Garraf” que s’incorpora al present acord formant-ne part a tots els efectes.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
TERCER.- APROVAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
N. Operació

Fase Aplicació

220170002399 AD

Import Text lliure

M1-241-4650500
CONSELL 435,00
COMARCAL - CONVENI OFERTES €
TREBALL GESTIO COMPETENCIES
GARRAF

Conveni
treball

Ofertes

de

QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als departaments de l’ajuntament que correspongui perquè
la facin efectiva.»
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ACTUACIO ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I
ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, SANT PERE DE RIBES, SITGES I OLIVELLA
PEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ “LES OFERTES DE TREBALL A TRAVÉS DE LA
GESTIÓ PER COMPETÈNCIES AL TERRITORI DEL GARRAF” d’acord amb la subvenció
atorgada per part de la Diputació de Barcelona del Catàleg de serveis de l’any 2017
Vilanova i la Geltrú, 5 de juliol de 2017
REUNITS:
D’una part, l’Il·lma. Sra. Ma Gloria Garcia Prieto, amb DNI núm. 77109632Q en qualitat de
Presidenta del Consell Comarcal del Garraf, assistida per la secretària, Sra. Maria Isabel
Garcia Giménez amb DNI núm. 38.431.729V
D’altra part,
La Il·lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes amb DNI 77293721J en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Canyelles, assistit pel Secretari Sr. Antoni Alsina i Simal amb DNI
52423020V
La Il·lma. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura amb DNI 77102521N en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Cubelles, assistit per la Secretària Sra. Carme López-Feliu i Font amb DNI
52219656L
La Il.lma. Sra. Abigail Garrido Tinta amb DNI núm. 52210402B en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, assistida pel secretari general accidental, Sr. Santiago
Blanco Serrano amb DNI 52421462T
L’Il.lm. Sr. Miquel Forns i Fusté amb DNI 52420730G en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament
de Sitges, assistit pel Secretari General Accidental Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig amb DNI
46312506M
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La Il.lma. Sra. Marta Verdejo i Sánchez amb DNI 77094819S en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella, assistida pel Secretari Sr. Ignacio Aragonés Seijó amb DNI
47719636H
Les parts es reconeixen capacitat i competència suficient per a la formalització del present
conveni i, en representació de les respectives institucions
MANIFESTEN :
És voluntat del Consell Comarcal del Garraf i dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles,
Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, treballar conjuntament amb la finalitat d’abordar
accions que afavoreixin l’ocupació.
En el marc d’aquesta concertació, els ajuntaments han treballat conjuntament per a la
presentació d’una proposta per a la gestió per competències com a continuïtat de l’acció
desenvolupada de novembre 2015 a l’abril 2016 i maig 2016 a l’abril 2017. La proposta es va
concretar amb el projecte objecte d’aquest conveni, presentat a la convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” com a actuació supramunicipal d’execució conjunta amb els
ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges i liderada pel
Consell Comarcal del Garraf.
L’acció presentada “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències” ha estat
resolta favorablement en data 27 d’abril de 2017 per part de la Junta de govern de la
Diputació de Barcelona amb el codi d’acció 17/Y/238238, per un import de 52.200€.
En relació a l’acció objecte d’aquest conveni, hom vol deixar constància i recordar que la
situació econòmica i del mercat de treball actual ens ha portat cap a un context en que les
empreses es veuen immerses en un estat permanent de canvi. La definició tradicional dels
llocs de treball a partir de funcions/tasques i processos/procediments ja no és prou vàlid a
l’hora de fer la recerca del treballador/a adequat a les necessitats de l’empresa. En aquest
sentit, treballar tant l’oferta laboral com la definició dels perfils professionals a través de la
gestió per competències, centra el focus en el capital competencial real i potencial de les
persones treballadores, així com, en les necessitats reals i concretes de les empreses del
nostre territori.
Cal tenir en compte, per altra banda, que des de la Diputació de Barcelona - l’impulsora i
coordinadora de l’eina d’intermediació laboral Xaloc que utilitzen tots els serveis locals
participants en el projecte- s’està adaptant la metodologia de competències laborals a gran
part del procés d’intermediació. En aquest sentit, els tècnics i tecniques dels serveis locals
també s’han anat formant per aplicar aquesta metodologia en l’orientació laboral als
demandants en tant que camí lògic on dirigir els esforços per optimitzar els serveis
d’ocupació.
Amb la finalitat de millorar el coneixement d’aquesta metodologia en l’ambit empresarial de
la comarca del Garraf - cercant un millor encaix entre les necessitats reals dels llocs de
treball per part de l’empresa i les competències dels candidats a la selecció – hom planteja
posar de relleu la metodologia de “Les ofertes de treball a traves de la gestió per
competències al territori del Garraf” amb l’objectiu que esdevingui beneficiosa pels
demandants d’ocupació del serveis locals i les pròpies empreses. Iniciant aquesta
implementació amb els 6 perfils professionals analitzats en aquests darrers dos anys:
cambrer/a, ajudant/a de cuina, auxiliar de comerç, treballador/a familiar a domicilis, auxiliar
de geriatria en institucions, netejador/a
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Vistos aquests antecedents es planteja el conveni per a l’execució del projecte “ Les ofertes
de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”.
CLÀUSULES:
Primera: Objecte
Aquest conveni té per objecte establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Garraf i els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, en
relació a l’execució de l’acció “Les ofertes de treball a traves de la gestió per competències al

territori del Garraf”

Es deixa constància en l’annex 1 de la descripció tècnica del projecte.
Segona: Finançament i pressupost
El pressupost de l’actuació és de 87.000€, dels quals el 60% està subvencionat per la
Diputació de Barcelona amb un import de 52.200€ i el 40% restant amb un import de
34.800€.
El 40% correspon al treball del personal tècnic propi dels ajuntaments participants i del
Consell Comarcal del Garraf pel seu treball de gestió i coordinació en xarxa del projecte
d’acord amb el que queda establert tot seguit :
PRESSUPOST
Aportació Diputació de Barcelona (60%)
Fons propis (40%) Cofinançament entitats locals
TOTAL PRESSUPOST

52.200€
34.800€
87.000€

DESPESES
Personal tècnic propi
Tècnic/a ocupació Sitges
Tècnic/a ocupació SP Ribes
Quilometratge Sitges
Quilometratge SP Ribes
Supervisió Expert/a competències
Despeses indirectes
TOTAL DESPESES

34.800€
23.014€
23.014€
250€
250€
3.872€
1.800€
87.000€

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST
Consell Comarcal del Garraf
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament d’Olivella
TOTAL PRESSUPOST

5.672€
39.794€
39.794€
870€
435€
435€

6,5195402%
45,740229%
45,740229%
1%
0,50%
0,50%
87.000€

Tercera: Compromisos i pactes
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a) En relació a l’equip humà a contractar i als recursos tècnics
Contractació de dues persones pel desenvolupament del projecte que faran les funcions de
tècnics/ques d’ocupació i estaran ubicades als Serveis Locals d’Ocupació dels ajuntaments de
Sant Pere de Ribes i Sitges .
El seu treball donarà cobertura als Serveis Locals dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i
Olivella, participants tots ells en el projecte.
Aquesta contractació anirà a càrrec dels ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Sitges, els
quals d’acord amb la legislació vigent i amb les competències que tenen de contractació,
tramitaran el procediment contractual adient. S’assenyala que queda establert en el
“Conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sitges” i el “Conveni entre
el Consell Comarcal i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes” els compromisos de les parts pel
que fa al desenvolupament, finançament i pagament de les despeses per a l’execució de
l’acció: contractació de les dues tècniques i el quilometratge.
b) En relació a la coordinació i treball en xarxa dels ajuntaments
Els ajuntaments que signen aquest conveni destinaran un tècnic d’ocupació del personal
tècnic propi que treballi coordinadament amb la globalitat dels tècnics dels ajuntaments
implicats, el Consell Comarcal i els tècnics contractats en el marc de l’actuació. El treball
implica la gestió i coordinació en xarxa del projecte i la seva participació en les comissions
de treball i les accions de seguiment i avaluació de l’actuació.
L’equip de treball el formaran els/les tècnics/ques d’ocupació dels municipis de Sitges, Sant
Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, les persones contractades, la coordinadora del
projecte i l’equip de suport a l’àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i esports del Consell
Comarcal del Garraf.
Cada un dels ajuntaments es compromet a vetllar per l’execució correcte d’aquest projecte
d’acord amb el que assenyala la clàusula segona d’aquest conveni:
DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST
Consell Comarcal del Garraf
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament d’Olivella
TOTAL PRESSUPOST

5.672€
39.794€
39.794€
870€
435€
435€

6,5195402%
45,740229%
45,740229%
1%
0,50%
0,50%
87.000€

Aquesta distribució té connotacions de treball de coordinació. Així mateix te connotacions de
justificació per cada un dels ajuntaments implicats de cara a la Diputació de Barcelona.
En aquest darrer sentit, els ajuntaments es comprometen a aportar puntualment els
documents de justificació al Consell Comarcal del Garraf en els terminis i d’acord amb les
dates de lliurament que el Consell Comarcal els comuniqui.
Quarta: Seguiment i avaluació
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Es plantegen dos nivells de seguiment i avaluació.
A) Seguiment continu a partir de les comissions de treball que estaran executant el
projecte. Se’n farà acta de reunió del que es treballi en cada sessió amb l’objectiu de fer
el seguiment de la seva correcta execució.
B) Seguiment per part de totes les entitats implicades, de forma periòdica a través de les
sessions de coordinació conjunta amb el Consell Comarcal del Garraf. Aquesta comissió
serà l’encarregada de valorar el funcionament del projecte i de donar compte de
qualsevol canvi.
Cinquena: Terminis d’execució de l’acció
Es preveu el desenvolupament de l’acció entre juny 2017 i abril 2018, d’acord amb
l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona i la sol·licitud de pròrroga.
Sisena: Vigència
Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura i fins a la
finalització de les actuacions, la presentació de la justificació econòmica i de la seva revisió.
Setena: Naturalesa del Conveni i Jurisdicció Competent
Aquest Acord té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i desplegament
per l’ordenament jurídic aplicable.
Les parts es comprometen a tractar de resoldre de forma amistosa qualsevol dubte o
conflicte que pugui sorgir sobre la interpretació i aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit
que no s’arribi a un acord, les qüestions litigioses que es puguin suscitar respecte de la
interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes se sotmetran a la jurisdicció
contenciosa i administrativa.
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen aquest
Conveni, a un sol efecte, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
Sra. M. Glòria García i Prieto
Presidenta

Sra. M. Isabel Garcia Giménez
Secretària

AJUNTAMENT DE CANYELLES

Sra. Rosa Huguet i Sugranyes
Alcaldessa

Sr. Antoni Alsina Simal
Secretari
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AJUNTAMENT DE CUBELLES

Sra. Rosa M. Fonoll Ventura
Alcaldessa

Sra. Carme López-Feliu i Font
Secretària

AJUNTAMENT D’OLIVELLA

Sr. Marta Verdejo Sánchez
Alcaldessa

Sr. Ignacio Aragonés Seijo
Secretari

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Sra. Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

Sr. Santiago Blanco Serrano
Secretari general accidental

AJUNTAMENT DE SITGES

Sr. Miquel Forns i Fusté
Alcalde

Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig
Secretari General Accidental

ANNEX 1:
Descripció tècnica del projecte “Les Ofertes de treball a través de la gestió per
competències”
Descripció de l’actuació:
S’instaurarà la gestió de les ofertes de treball a través de les competències posant l’accent
en les persones i en el capital que aquestes posen en joc per aconseguir l’acompliment de
l’activitat laboral encomanada (eficàcia i eficiència).
S’implementaran les proves competencials elaborades dels perfils professionals següents:
cambrer/a
ajudant/a de cuina
auxiliar de comerç
Treballador/a familiar a domicilis
Auxiliar de geriatria en institucions
Netejador/a
als usuaris i usuàries de la borsa de treball dels serveis locals d’ocupació dels municipis de
Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, per tal d’elaborar l’informe
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competencial personal de cadascú. Amb l’objectiu d’integrar el model de competències en el
dia a dia dels serveis locals d’ocupació, en els diferents recursos derivats del projecte com:
formació ajustada a l’ocupació estudiada, orientació segons perfil competencial demanat,
proves de preselecció per competències segons ocupació estudiada ... D’aquesta forma el
candidat obté un informe competencial personal que avalua les seves competències en el
lloc de treball seleccionat i en quines seria necessari millorar mitjançant la formació
pertinent. Alhora permet respondre a les ofertes laborals de les empreses amb aquells
treballadors que encaixin en gran mesura amb els requeriments competencials demanats
gràcies a l’informe competencial previ dels nostres usuaris de la borsa.
Es realitzaran processos de preselecció per competències i entrevistes per competències com
a part del circuit del servei local d’ocupació de cada Ajuntament adscrit al projecte. Es
treballarà amb els demandants d’ocupació, el currículum per competències en les sessions
d’orientació laboral i a través de les tutories i itineraris d’ocupació.
Es realitzarà la formació genèrica en la competència de recerca de feina mitjançant mòduls
de: confecció del currículum per competències i tallers d’entrenament de l’entrevista
competencial i adreçada a tots els usuaris del Servei Local. Formació necessària com a
recurs transversal pel desenvolupament de qualsevol ocupació i la desenvoluparà el personal
tècnic propi dels serveis locals d’ocupació dels ajuntaments participants.
Es coordinarà amb els tècnics/ques de prospecció la difusió del procediment de selecció per
competències dissenyat, a aquelles empreses que demanin perfils que s’han treballat en
edicions anteriors (cambrer, ajudant de cuina, auxiliar de comerç, netejador/a, auxiliar de
geriatria, treballador/a familiar), per què puguin utilitzar-lo en el moment en que necessitin
contractar treballadors i per tant els permeti detectar quins dels candidats tenen les
competències requerides.
Objectius :
Implementació de les proves competencials elaborades als usuaris i usuàries dels perfils
analitzats, de la borsa de treball dels serveis locals d’ocupació dels municipis participants
per tal d’elaborar l’informe competencial personal de cadascú
Traspassar a les empreses dels sectors analitzats, a través dels prospectors del territori, el
procediment de selecció per competències dissenyat per què puguin utilitzar-lo en el
moment en que necessitin contractar treballadors i per tant els permeti detectar quins dels
candidats tenen les competències requerides.
Dissenyar un itinerari formatiu general, per millorar les competències dels demandants
d’ocupació dels nostres serveis per als llocs de treball analitzats.
Formació en la confecció del currículum a través de competències i Tallers d’entrenament de
l’entrevista per competències entre els usuaris dels Serveis Locals d’Ocupació de la comarca.
Resultat esperat:


Elaborar l’informe competencial personal de tots els usuaris dels perfils analitzats, de
les borses de treball dels serveis locals d’ocupació dels municipis participants.
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Fer arribar a totes les empreses que posin ofertes dels perfils analitzats el
procediment de selecció per competències.



Tenir un disseny bàsic d’itinerari formatiu que millori les competències laborals
necessàries dels demandants d’ocupació d’aquests llocs de treball.



Adaptació del curriculum per competències
professionals dels Serveis Locals d’Ocupació.

dels

usuaris

d’aquests

perfils

Col·lectius beneficiaris:
Els demandants d’ocupació registrats a les borses de treball dels Serveis locals d’Ocupació
dels municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges.

-7Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA donar compte el següent:
Donar compte del decret d’alcaldia número 193 de data 11 de juliol de 2017, de
retirada urgent d’un abocament incontrolat de restes forestals al carrer Mas
Rector de la urbanització Las Colinas

D’acord amb l’article 167.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, cal donar compte al Ple de l’exercici de les accions
urgents en defensa dels béns i drets de l’administració pública adoptades per l’alcaldessa.
Es transcriu a continuació el text del decret
“DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 193 DE DATA 11 DE JULIOL DE 2017
Expedient núm. 07.03.2494.01.17
Assumpte: Retirada urgent d’un abocament incontrolat de restes forestals al carrer Mas
Rector de la urbanització Las Colinas
Antecedents de fet
El decret d’alcaldia número 176/2017, de 21 de juny, va resoldre requerir l’empresa
Escamots forestals perquè retiri immediatament l’acumulació de restes forestals realitzat en
la zona verda del carrer del Mas Rector de la urbanització Las Colinas, en el termini màxim
del divendres dia 23 de juny de 2017, a les 12 hores. Així mateix, es va resoldre incoar un
expedient sancionador patrimonial, si en el termini indicat no s’ha retirat l’acumulació de
restes forestals.
Fonaments de dret
El tècnic de medi ambient ha emès l’informe que es transcriu a continuació:
Plaça Major, s/n – Telèfon 93 896 80 00 – A/e:olivella@diba.cat - 08818 OLIVELLA
Propostes pel Ple ordinari 25-07-17
Presentades a la Comissió informativa permanent del 18-07-17
Pàgina 44 de 51

“Josep Raventós Rigual, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olivella
Assumpte: Abandonament de una pila de restes vegetals (troncs) en una zona verda
municipal. Retirada urgent per risc d’incendi forestal.
Fet:
Responsable:
Ubicació:

Abocament de restes vegetals en una zona verda municipal.
Empresa Escamots Forestals.
Zona verda C/Mas Rector.

Antecedents.

Decret d’alcaldia número 176 de data 21 de juny de 2017 requerint la neteja
d’abocament incontrolat de les restes forestals a la zona verda del C/Mas Rector.

Informo:
S’han realitzat treballs de neteja forestals d’acord la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis
forestals per part d’un propietari amb més de 100 parcel·les. L’empresa encarregada
d’aquests treballs ha estat Escamots Forestals.
L’empresa encarregada dels treballs ha acumulat restes vegetals (troncs) en una zona verda
municipal. Davant dels reiterats advertiments de retirar l’arbrat talat de la zona verda,
l’empresa ha fet cas omís, deixant abandonat la pila de restes vegetals a una zona verda
municipal del carrer Mas Rector, dins del període de màxim risc d’incendi forestal i dins
d’una zona urbana.
Característiques piles.Llargada:
75 m
Amplada:
12 m
Alçada:
5m
UbicacióC/Mas Rector. Zona verda municipal.
Es dóna la circumstància, que al C/Mas Sabatat, dins de parcel·les de propietat privada
també s’han acumulat piles de troncs i tampoc s’han retirat. Com la pila de la zona verda,
estan a zona urbana i a les proximitats d’habitatges i de la via pública, amb risc d’incendi
forestal degut a la gran quantitat de matèria seca que hi ha.
Cal efectuar la retirada urgent de les restes vegetals abandonades, ocupant una zona verda
municipal i amb risc d’incendi forestal. Així mateix, posar-se en contacte amb la propietat de
les parcel·les privades on també s’han abandonat restes vegetals per tal que les retirin de
forma immediata o bé en deleguin la gestió i la fusta per que ho faci l’Ajuntament o a qui
aquest delegui per efectuar els treballs de retirada.
Dades parcel·les privades amb restes vegetals acumulades.Referència cadastral:

71440 15 (C/Mas Sabatat,38)
71440 16 (C/Mas Sabatat, 36)
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L’ajuntament d’Olivella té un conveni de cooperació i col·laboració signat entre la Diputació
de Barcelona, els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i
Vilanova i la Geltrú, l’Agència de desenvolupament NODE Garraf i l’Associació de propietaris
forestals del Garraf per l’execució del projecte de restauració i millora forestal dels terrenys
afectats per incendis al Garraf.
L’Associació de propietaris forestals del Garraf, degut a les tasques que li són pròpies, té la
capacitat per gestionar la retirada de les restes vegetals acumulades. Atès que hi ha un
conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i l’Associació de propietaris forestal en
temes de gestió forestal, és pot gestionar la retirada i tractament de la fusta mitjançant
delegació a l’Associació de propietaris forestals.
Marc legal.Ordenança municipal reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis
forestals.L’article 2 .Els propietaris o propietàries dels solars i dels terrenys han de mantenir-los lliures de
deixalles, de residus, de matolls, de vegetació descuidada i en les condicions adequades
d'higiene, de salubritat, d'ornament públic i de seguretat com és el cas actual de l'article 7
del Decret 123/2005 de 14 de juny, de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, el qual
estableix que "el terrenys de les parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir
lliure de vegetació seca i ha de ser objecte dels treballs d'aclarida que s'estableixen en
l'annex 2 d'aquest decret".
Es prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes,
terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys i solars on no estiguin
previstos aquest usos i estiguin degudament equipats i específicament autoritzats per
aquesta utilitat.
Legislació vigent.LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació
forestal.
Ordenança municipal reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis
forestals.
Decret 123/2005 de prevenció d’incendis a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama
urbana.
El tècnic de medi ambient informa favorablement a:




La retirada urgent per risc d’incendi forestal de les restes vegetals abandonades a la
zona verda municipal de C/Mas Rector, delegant-ne la gestió a l’Associació de
Propietaris Forestals del Garraf, entitat amb la que hi ha signat un conveni de
col·laboració per temes de gestió forestal.
Posar en coneixement dels propietaris de les parcel·les privades on també s’han
abandonat restes vegetals per tal de que o bé les retiri de forma immediata pels
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seus mitjans o n’autoritzi a l’Ajuntament d’Olivella o a qui aquest delegui la retirada
de les restes vegetals acumulades.
Segon.- El Secretari-interventor ha emès l’informe que es transcriu a continuació:
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 034/2017, d’11 de juny
Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’article 170 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Antecedents de fet
Són els que s’indiquen en la proposta de resolució.
Fonaments de dret
Primer.- Defensa dels béns de domini públic
L’article 227 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, disposa que:
«227.1 Els ens locals tenen plena capacitat per a exercir tota mena d'accions i de
recursos en defensa de llurs drets i patrimoni.
227.2 Els ens locals poden recuperar ells mateixos, en qualsevol moment, la
possessió de llurs béns de domini públic
[...]
227.4 En els supòsits a què es refereixen els apartats 2 i 3, no es poden admetre
interdictes contra les actuacions dels ens locals».
Segon.- Mesures provisionals
Atès el perill d’incendi que s’ha indicat en l’informe tècnic, escau aplicar mesures provisionals
abans de la iniciació del procediment administratiu.
D’acord amb l’article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques:
«2. Abans de la iniciació del procediment administratiu, l’òrgan competent per iniciar
o instruir el procediment, d’ofici o a instància de part, en els casos d’urgència
inajornable i per a la protecció provisional dels interessos implicats, pot adoptar de
manera motivada les mesures provisionals que siguin necessàries i proporcionades.
Les mesures provisionals han de ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord
d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels quinze dies següents a la
seva adopció, el qual pot ser objecte del recurs que escaigui
3. D’acord amb el que preveuen els dos apartats anteriors, es poden acordar les
mesures provisionals següents, en els termes que preveu la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil: [...]
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c) Retirada o intervenció de béns productius o suspensió temporal de serveis per
raons de sanitat, higiene o seguretat, el tancament temporal de l’establiment per
aquestes o altres causes previstes a la normativa reguladora aplicable. [...]
4. No es poden adoptar mesures provisionals que puguin causar un perjudici de
difícil o impossible reparació als interessats o que impliquin violació de drets
emparats per les lleis.
5. Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes
o que no es van poder tenir en compte en el moment d’adoptar-les.
En tot cas, s’extingeixen quan tingui efectes la resolució administrativa que posi fi al
procediment corresponent».
Tercer.- Responsabilitats i sancions
L’article 175 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals estableix que:
«175.1 Les persones que, per frau o negligència, causen danys en el domini públic
dels ens locals, o realitzen acte d'usurpació, són sancionades en via administrativa
amb una multa, l'import de la qual s'establirà entre el valor i el doble del valor del
perjudici ocasionat, amb independència de la reparació del dany o de la restitució de
la usurpació. [...]
175.3 En cap cas l'ens local no pot deixar d'adoptar les mesures tendents a
reinstaurar els béns afectats a l'estat anterior a la producció de la situació il·legal».
Quart.- Ordenança municipal reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció
d'incendis forestals
El Ple de l'Ajuntament d'Olivella, en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2016, acordà
aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l'Ordenança
municipal reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis forestals.
L’article 2 de l’ordenança estableix que:
«Els propietaris o propietàries dels solars i dels terrenys han de mantenir-los lliures
de deixalles, de residus, de matolls, de vegetació descuidada i en les condicions
adequades d'higiene, de salubritat, d'ornament públic i de seguretat com és el cas
actual de l'article 7 del Decret 123/2005 de 14 de juny, de prevenció d'incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, el qual estableix que "el terrenys de les
parcel·les interiors de les urbanitzacions s'ha de mantenir lliure de vegetació seca i
ha de ser objecte dels treballs d'aclarida que s'estableixen en l'annex 2 d'aquest
decret".
Es prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles,
runes, terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys i solars on
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no estiguin previstos aquest usos i estiguin degudament equipats i específicament
autoritzats per aquesta utilitat».
L’article 4 de l’ordenança disposa que:
«Les restes vegetals resultants de la neteja de la parcel·la es tractaran d'acord amb
una de les opcions següents:
a) Triturat fins a obtenir restes menors de 30 cm, i repartiment uniforme sobre el
terreny.
b) Plantes de compostatge, aprofitament de biomassa o similar, transport de les
restes a deixalleries o recollida porta a porta concertant el servei municipal de
recollida de restes vegetals (sempre que es respectin les quantitats màximes
permeses pels serveis municipals).
c) En cap cas es permesa la crema controlada de les restes generades per la neteja
de parcel·les.
En cas d'existir-hi altres tipus de residus no vegetals (runa, ferralla...) es retiraran i
transportaran cap a deixalleries, plantes de tractament o abocadors autoritzats».
Cinquè.- Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’article 167.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals estableix que:
«L'exercici d'aquestes accions és obligatori i la competència recau en el ple de la
corporació, tret de les que siguin urgents, que seran exercides pel president, el qual
n'ha de donar compte al ple en la primera sessió que realitzi».
Conclusió
Informo favorablement la retirada urgent de l’acumulació de restes forestals realitzat en la
zona verda del carrer del Mas Rector de la urbanització Las Colinas així com la delegació de
la gestió del tractament a l’associació de propietaris forestals del massís del Garraf.
RESOLC,
PRIMER.- Retirar urgentment l’acumulació de restes forestals realitzat en la zona verda del
carrer del Mas Rector de la urbanització Las Colinas.
SEGON.- Delegar la gestió del procés de retirada i tractament a l’Associació de propietaris
forestals del massís del Garraf
TERCER.- Notificat aquest decret a les l’associació esmentada com a delegat de la gestió i a
escamots forestals com a presumpte infractor persones interessades.
QUART.- Donar compte al Ple d’aquest decret en la primera sessió que realitzi”.
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-6Atès l’Ordre del dia de la convocatòria de sessió ordinària del Ple del dia 25 de juliol de
2017, l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA donar compte el següent:

Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessapresidenta
Per part de l’Alcaldessa es dóna compte dels següents decrets aprovats des de la data de la
convocatòria de l’última sessió ordinària del Ple de data de 27 de juny de 2017 fins a la data
de la convocatòria de la comissió informativa del present ple:
174 15/06/2017

176 21/06/2017

Autoritzar l'ús del camp de futbol
Comunicació prèvia d'inici d'activitat de Desenvolupament de projectes
socials. Exp. 07.06.03.2542.02.17
Requeriment retirada abocament restes forestals carrer Mas Rector

177 21/06/2017

Aprovació factures amb objecció (jgl 20-06-17)

178 22/06/2017

192 10/07/2017

Convocatòria Ple ordinari 27-06-2017
Subvenció pel Projecte d'autocompostatge individual com a sistema
exclusiu de recollida de form a Olivella exp. 05.04.01.2240.06.17 (Gene
gestionada per la Manco)
Llista provisional d'admesos i exclosos Exp. 03.02.1461.01.17
Renúncia lloc de treball Exp. 03.04.1489.01.17
Convocatòria Junta de Govern Local 4/07/2017
Aprovació pagament factura festa holi
Pagament assistències a òrgans colegiats juny
Subvenció Millora de la seguretat vial, camí d'Olivella (casc antic) a
urbanització Rat Penat. Exp. 05.04.01.2240.07.17
Nomenament secretària-interventora accidental Exp. 03.03.1467.01.17
Declaració de caducitat procediment Baixes del Padró d'habitants
NoEncsarp. Exp. 8.2.4.01/2017
Declaració de caducitat procediment Baixes del Padró d'habitants
NoEncsarp. Exp. 8.2.4.02/2017
Incoació proc. Baixes, per inscripció indeguda, del Padró d'Habitants
NoEncsarp reste set.-oct-des16 comunicat ine febrer 2017
Incoació proc. Baixes, per inscripció indeguda, del Padró d'Habitants
NoEncsarp gener, feb, març, abril 2017
Baixes del Padró d'Habitants per caducitat ENCSARP gener 2017. Exp.
09.01.02.2674.04.17
Convocatòria mesa de contractació Telecomunicacions sobre 1 i 2

193 11/07/2017

Retirada urgent de l'abocament restes forestals al carrer Mas Rector

194 12/07/2017

Generació de crèdit subvenció pla acció gent gran

195 13/07/2017

Convocatòria Junta de Govern Local 18/07/2017

196 13/07/2017

Convocatòria Comissió Informativa Permanent 18/07/2017

175 19/06/2017

179 23/06/2017
180
181
182
183
184

26/06/2017
26/06/2017
29/06/2017
04/07/2017
04/07/2017

185 05/07/2017
186 06/07/2017
187 07/07/2017
188 07/07/2017
189 07/07/2017
190 07/07/2017
191 07/07/2017

Plaça Major, s/n – Telèfon 93 896 80 00 – A/e:olivella@diba.cat - 08818 OLIVELLA
Propostes pel Ple ordinari 25-07-17
Presentades a la Comissió informativa permanent del 18-07-17
Pàgina 50 de 51

-7Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última
sessió del Ple

-8Precs i preguntes
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