PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2019 i
desenvolupament 2020
Núm. Expedient: 1374-0124/2020
Fonaments de dret
1. El 28 d’abril de 2020, la dinamitzadora socio-cultural ha emès informe que, literalment transcrit,
diu:
«I N F O R M E-P R O P O S T A
Regidoria: Promoció econòmica, turisme i ocupació

Data: 28/04/2020

Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del programa treball i formació 2019 i desenvolupament
2020
Núm. Expedient: 1374-0124/2020
Sílvia Villalta i Boix dinamitzadora sociocultural de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en compliment
de la meva funció formulo el present informe-proposta número 09. El present informe dona
resposta a la memòria justificativa on s’analitza la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte
econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, tal i com preveu l’article 50.1 LRJSP,
d’acord amb els següents:
Antecedents
1. La signatura del Pacte per a l'Ocupació del Garraf 2018-2020 el juliol de 2018, esdevé el full
de ruta de les actuacions en l'àmbit de l'ocupació a la comarca en el període 2018-2020, i esdevé
instrument de detecció de necessitats i de planificació de les actuacions formatives i ocupacionals
en el territori.
2. El Pacte per l’Ocupació preveu i acorda la línia 1 del Pacte (Ocupació) i concretament dins de
les mesures 6: Programa d’ocupació i formació per persones en situació d’atur de llarga durada i
7: Programa de reinserció per a persones majors de 45 anys. En aquest sentit, el Programa
Treball i Formació, motiu d'aquest conveni desenvolupa i dona resposta als municipis de
Canyelles, Cubelles i Olivella de l’ocupació en els àmbits expressats anteriorment (aturats de
llarga durada i majors de 45 anys).
3. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt en data 7 de novembre de 2019,
l’atorgament al Consell Comarcal del Garraf d’una subvenció total comarcal de 151.055,24€
per la contractació i la formació de les 11 persones amb els perfils professionals sol·licitats.
4. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir les bases de treball i gestió entre el Consell Comarcal del Garraf
i l’Ajuntament d’Olivella pel desenvolupament del “Programa Treball i Formació 2019” d’acord amb
la resolució d’atorgament de data 7 de novembre del Servei d’ocupació de Catalunya i d’acord amb
la descripció tècnica annexada a aquest conveni.
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En el marc de l’atorgament, l’Ajuntament d’Olivella comptarà amb els següents contractes:




1 Contracte Peó, línia PANP, 6 mesos
1 Contracte Auxiliar de la llar, línia DONA, 12 mesos
2 Contractes Peons, línia PRGC, 6 mesos

5. Obligacions i compromisos per part del Consell Comarcal del Garraf
 Sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya la subvenció al Programa Treball i
Formació 2019, com a entitat beneficiària dels ajuts del Programa Treball i Formació


Executar i gestionar, d’acord amb el que consta a l’ANNEX 1, les actuacions de contractació,
formació i seguiment de les persones participants. Gestió i coordinació global del projecte,
coordinació amb les persones referents dels ajuntaments, presentació i seguiment de la
documentació administrativa i jurídica al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.



Acollir-se, en allò que fa referència a les contractacions a la Pròrroga per a l’any 2019 de
l’Acord signat al 2016 adaptat a les noves convocatòries i la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, signat el 26 d’abril de 2019, signat per la FMC, ACM, els sindicats de CCOO i
UGT, i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el qual estableix uns nivells salarials
homogenis a nivell de tota Catalunya per a la retribució de les persones aturades que
participen a les accions d’experiència laboral i formació del programa de Treball i Formació
en el marc del programa de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.



Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. Dins de la obligació
del compliment de la normativa de prevenció, a portar a terme les accions que siguin
necessàries per tal que la coordinació d’activitats empresarials s’executi de forma
efectiva. El Consell Comarcal del Garraf, en funció de la informació facilitada per
l’ajuntament (tasques a desenvolupar, avaluacions de riscos i procediments, ...) realitzarà
la formació preventiva que resulti procedent, de forma prèvia al desenvolupament de les
feines, i en relació als articles 18 i 19 de la llei de prevenció de riscos laborals.



El Consell Comarcal del Garraf establirà els mecanismes oportuns per a realitzar la
vigilància del compliment de la prevenció de riscos laborals en el lloc de treball efectiu de
la persona treballadora.



Complir la normativa que es desprèn de l’atorgament del Servei Públic d’ocupació de
Catalunya en relació al control i seguiment de les actuacions i d’acord amb el que queda
establert en els annexos 1 i 2.

6. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament d’Olivella
 Aportar al Consell Comarcal del Garraf, l’acord de l’òrgan de govern que acrediti l’aprovació
de les contractacions dels llocs de treball objecte d’aquest conveni.
 Recolzar amb els recursos tècnics i econòmics la contractació de les persones participants
en el seu municipi, amb la finalitat de que puguin realitzar la seva tasca laboral i formativa
amb garanties d’èxit.
 En allò que fa referència als aspectes econòmics i contractuals:
a) Participar en els tribunals de contractació de la persona que hagi de participar en el
projecte objecte d’aquest conveni en el municipi d’Olivella.
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b) Pagar les despeses de Capítol I i les despeses associades (despeses de gestoria,
vigilància de la salut i servei de prevenció) no subvencionades.
c) Pagar les despeses de desplaçament ocasionades per la formació.
d) Assumir les despeses de desplaçament i de Capítol I no subvencionades de la persona
coordinadora.
L’Ajuntament d’Olivella pagarà al Consell Comarcal del Garraf, l’import de 8.581,45€,
detallat a l’annex 2 d’aquest conveni. Aquest pagament s’efectuarà en 4 terminis durant
l’exercici 2020, prèvia presentació de la factura pel Consell Comarcal del Garraf. A la
darrera factura es regularitzarà l’import total en funció dels costos reals.
Destinar el material, roba i les eines necessàries per tal d’assegurar el correcte
desenvolupament dels treballs. Així com en allò que fa referència al compliment de la
normativa de riscos laborals d’aplicació.
Garantir que les persones que es contractin s’incorporin a l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament d’Olivella, d’acord amb els àmbits de treball establerts. Aquesta incorporació
ha de garantir el seguiment i suport per part de les persones tècniques responsables dels
diferents departaments que diàriament en faran el seguiment i els donaran el suport
necessari per què puguin desenvolupar la seva feina.
Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. Realitzant la
formació i entrenament específics vinculats al lloc de treball concret (instal·lacions,
equips, ...).
L'Ajuntament serà el responsable de les mesures preventives específiques, com a
obligació derivada del RD 171/2004 de coordinació d'activitats, atenent a les
particularitats del centre de treball, equips i tasca concreta. L'ajuntament assumirà la
figura d'empresari titular del centre de treball i també com a empresari principal, doncs
serà qui encomani les feines.

7. Seguiment i coordinació
El Consell Comarcal del Garraf es coordinarà amb l’Ajuntament d’Olivella pel seguiment dels
projectes a través de la figura de la persona coordinadora (línia COOR), tècnic/a d’ocupació adscrit
al Programa de Treball i Formació.
Les persones tècniques responsables dels departaments implicats pels llocs de treball contractats,
es coordinaran amb la persona coordinadora del projecte del Consell Comarcal del Garraf.
La persona coordinadora es reunirà periòdicament amb els responsables tècnics de l’Ajuntament
d’Olivella dels diferents departaments implicats en els projectes objecte d’aquest conveni, per tal
de fer el seguiment dels projectes, de les persones contractades, la planificació i coordinació de
la formació, la prospecció ocupacional i la resolució dels conflictes o incidències que puguin sorgir,
aixecant acta de cadascuna de les reunions que realitzi.
8. Prevenció de riscos laborals i igualtat en el treball
Ambdues 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.
9. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament
de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De
la mateixa manera, es comprometen a no cedir a terceres parts les dades esmentades o els arxius
que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la
Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
10. Termini de vigència
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La vigència del present conveni serà d’acord amb el que preveu l’article 49.h de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En el cas de d’extinció anticipada, i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la comissió
de seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es finalitzen.
Finalitzat l’esmentat termini es podrà prorrogar, per acord exprés, fins a un termini addicional de
quatre anys més.
11. Aspectes econòmics
D’acord amb la resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost i l’assignació detallada en aquesta, la
distribució del finançament dels contractes que presten serveis a l’Ajuntament d’Olivella per a la
subvenció del Programa Treball i Formació 2019 és la següent:
OLIVELLA

Sou

Seguretat
Total despesa
indemnització
Social
contractació
4.858,00 €
460,27 €
19.318,31 €

Línia

Mesos

Aux. llar.

1

DONA

12

Peó

1

PANP

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Peó

1

PRGC

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Peó

1

PRGC

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Total

4

-

30

35.000,10 €

12.145,00 €

1.150,75 €

14.000,04 €

9.659,18 €
9.659,18 €
9.659,18 €
48.295,85 €

Despeses
Desplaçament
Desplaçament
associades Formació usuaris
Laboral
329,50 €
78,40 €
500,00 €

Gestió CCG

Total despesa

1.258,80 €

21.485,01 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

991,00 €

313,60 €

500,00 €

3.147,00 €

53.247,45 €

Subvenció

18.760,00 €
9.380,00 €
9.380,00 €
9.380,00 €
46.900,00 €

Aportació a la Aportació a la
APORTACIÓ TOTAL
contractació
coordinació
2.725,01 €
893,60 €
3.618,61 €
1.207,48 €

446,80 €

1.207,48 €

446,80 €

1.207,48 €

446,80 €

6.347,45 €

2.234,00 €

1.654,28 €
1.654,28 €
1.654,28 €
8.581,45 €

12. Modificacions del conveni
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons l’article 49 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es preveu la modificació en els següents supòsits :
 En cas que la subvenció que queda esmentada en els antecedents d’aquest conveni no
arribi a atorgar-se i/o minoritzar-se
 En cas d’incompliment de les parts als efectes recollits en els compromisos dels
ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf.
13. Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Pel transcurs del termini de vigència sense que s’acordi la pròrroga del mateix.
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos d’alguna de les parts.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives
i de cooperació.
14. Caràcter no contractual del conveni
Analitzada la finalitat i l’objecte d’aquest conveni, queda meridianament clar que els seus fins no
es poden aconseguir amb un contracte car que l’objecte no està dins de les prestacions pròpies
dels contractes. No consisteix en una prestació a canvi d’un preu, les parts no tenen un interès
patrimonial contraposat sinó que estableixen una col·laboració per aconseguir un mateix fi, es a
dir, tenen uns interessos compartits.
L’article 47.1 LRJSP les obligacions i compromisos de les parts son alienes a les dels contractes
per això no és d’aplicació la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/ UE, de 26 de febrer de 2014. Així doncs, aquella exclou, a l’article 6.1 , del seu àmbit
d’aplicació als convenis tot reiterant les condicions que s’han de donar per a que aquesta exclusió
sigui ajustada a dret : que les entitats intervinents no tinguin vocació de mercat, que el conveni
fixi o desenvolupi una cooperació entre les entats participants i finalment que la cooperació es
guia únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic.
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents
modificacions legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya
2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
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3. Òrgan competent
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»).
a.- Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a aquest expedient, l’informo
FAVORABLEMENT
b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del programa treball i formació 2019 i
desenvolupament 2020
SEGON.- APROVAR la despesa a càrrec del pressupost municipal següent:
Número d’operació comptable 220200001239
Fase Autorització i disposició
Aplicació
M1-241-4650400
Import
8.581,45 €
Text lliure
Conveni treball i formació
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú.»
2. El 5 de maig de 2020 el secretari-interventor ha emès informe que, literalment transcrit, diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 033/2020
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i
l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del Programa Treball i Formació 2019 i desenvolupament
2020
Expedient núm. 1374-0124/2020
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), formulo el present
informe:
Caràcter de l’informe:
L’informe jurídic és preceptiu, perquè es tracta d’una matèria per a la qual la llei exigeix un quòrum
de votació especial, de conformitat amb allò que disposen l’article 179.1.b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article
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3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
És preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, 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, perquè l'administració no s'obliga, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques
amb càrrec al seu pressupost.
Antecedents
1. El ple del Consell Comarcal del Garraf, en la sessió ordinària tinguda el 19 de desembre
de 2019, ha aprovat la subscripció d’aquest conveni.
2. El dia 20 de gener de 2020 Consell comarcal del Garraf notifica a l’Ajuntament l’aprovació
del conveni (registre d’entrada E/0265-2019).
3. El 21 d'abril de 2020 la tècnica d'intervenció emet diligència de fiscalització núm.
011/2020, que té caràcter favorable.
4. El 28 d'abril de 2020 la dinamitzadora sociocultural emet informe favorable a la
subscripció d’aquest conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per l'Ajuntament
1. Naturalesa del conveni
El conveni a subscriure s’adequa a la definició legal establerta a l’article 47.1 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
2. Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
El conveni a subscriure s’adequa a la prohibició de regular prestacions contractuals
subjectes a la legislació de contractes del sector públic, d’acord amb l’article 47.1 LRJSP.
3. Atorgament d'una subvenció
El conveni a subscriure no comporta l'atorgament d'una subvenció per part de l'Ajuntament
(article 109.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya).
4. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
El conveni a subscriure s’adequa als requisits previstos en l’article 48 LRJSP:
Pel que fa a l’àmbit subjectiu, es realitza amb una altra administració pública i no suposa
la cessió de la titularitat de la competència.
S'inclou en el text del conveni la justificació relativa a la millora l’eficiència de la gestió
pública, facilita la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribueix a l’exercici
d’activitats d’utilitat pública. No es justifica l'acompliment de la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, però es desprèn implícitament atès l'import del
conveni.
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Així mateix, l’assumpció de compromisos financers per part de l’Ajuntament que
contrau en aquest conveni són financerament sostenibles i té la capacitat per finançarlos durant la vigència del conveni així com no són superiors a les despeses derivades
de l'execució del conveni.
5. Contingut mínim dels convenis
El conveni a subscriure s’adequa als contingut mínim legalment prevists en l’article 110.1
de la Llei 26/2010 i de l’article 49 LRJSP.
6. Termini de vigència del conveni
La clàusula desena del conveni s’ajusta a una durada determinada, segons l’article 49.h.1r
LRJSP.
7. Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
El conveni no s’acompanya 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, com requereix l’article 50.1 LRJSP.
8. Fiscalització de l’acte
Existeix consignació adequada i suficient en l’aplicació pressupostària M1.241.4650400
«CONSELL COMARCAL – RMI I PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ».
Extrems comprovats:
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.
No es tracta de contreure compromisos de despesa amb caràcter plurianual (article
174 del TRLRHL).
Les despeses es generen per l'òrgan competent.
No 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:

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

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.
No escau aplicar un codi del projecte amb finançament afectat.
9. 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.
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».
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10. 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 de la Llei 7/1985.
Conclusió
Informo favorablement la subscripció del conveni perquè conté el contingut mínim substancial
legalment exigible.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú».
ACORDS,
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del programa treball i formació 2019 i
desenvolupament 2020
SEGON. APROVAR la despesa a càrrec del pressupost municipal següent:
Número d’operació comptable 220200001239
Fase Autorització i disposició
Aplicació
M1-241-4650400
Import
8.581,45 €
Text lliure
Conveni treball i formació
TERCER. FACULTAR l’alcaldessa per la signatura del conveni assistida perl secretari-interventor.
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al Consell Comarcal del Garraf .

Peus recurs
ANNEX
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMISTRATIVA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019 i desenvolupament 2020
Vilanova i la Geltrú, a data de la signatura electrònica
REUNITS:
Per una banda, la Sra. M Abigail Garrido Tinta, presidenta del Consell Comarcal del Garraf,
acompanyada pel Sr. Luis Miguel Garcia, conseller delegat d’ocupació, i assistida pel secretari
accidental, Sr. Gerard Llobet Sánchez.
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I, d’altra banda, la Sra. Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa de l’Ajuntament d’Olivella,
assistida pel secretari, Sr. Ignacio Aragonés Seijó.
MANIFESTEN:
El Programa Treball i Formació és una mesura inclosa en el Pla de Desenvolupament de Polítiques
d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya des de l’any 2013, que s’ha anat adaptant
d’acord a les necessitats de les persones que més van patir les conseqüències de la passada crisi
econòmica. I contribueix a assolir el resultat definit pel Programa Operatiu del Fons Social
Europeu de Catalunya 2014-20120 ( 2014ES05SFP007).
En el marc de l’objectiu estratègic d’acompanyar les persones i donar-los les eines perquè
desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o professional,
previst a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, l’objectiu del Programa de Treball i Formació és facilitar a les persones
en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat
per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionaltizadora.
Actualment a Catalunya, tot i la millora de l’activitat econòmica i de l’increment de les oportunitats
d’ocupació, hi ha encara un important nombre de persones que van perdre la feina i que continuen
sense incorporar-se de manera estable al mercat de treball, patint les conseqüències derivades
d’aquest període, sovint llarg o molt llarg, d’inactivitat. D’altra banda, les noves realitats socials
han fet palesa de l’existència de persones amb altres situacions de vulnerabilitat social que
tampoc aconsegueixen incorporar-se al mercat de treball.
La resolució TSF/2232/2019, d’ 1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2109,
manté els quatre grans grups de persones beneficiàries: les persones en risc de caure en situació
d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi preferentment més
grans de 45 anys (PANP), les persones en situació d’atur destinatàries de la renda garantida de
ciutadania (PRGC), les dones en situació d’atur (DONA) i les persones que obtinguin una
autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social (ACOL).
Mitjançant aquesta Resolució, s’obre el període de presentació de sol·licituds de subvencions pel
Programa Treball i Formació per l’any 2019, regulat per l’Ordre TSF/156/2108, de 20 de setembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny.
Que en aquesta resolució hi ha una resolució hi ha una distribució territorial de contractes de
treball per a línies PANP, PRGC I DONA, en la que no hi consten com a beneficiaries els
ajuntaments de Cubelles (PRGC), Canyelles i Olivella i, per altra banda s’hi referencia el Consell
Comarcal del Garraf amb 10 contractes assignats i una persona tècnica de coordinació i suport
en la seva funció d’atenció als municipis.
Que la signatura del Pacte per a l’Ocupació del Garraf 2018-2020 el juliol del 2018, esdevé el full
de ruta de les actuacions en l’àmbit de l’ocupació a la comarca en el període 2018-2020, i esdevé
instrument de detecció de necessitats i de planificació de les actuacions formatives i ocupacionals
en el territori.
Que el Pacte per l’Ocupació preveu i acorda la línia 1 del Pacte (Ocupació) i concretament dins
de les mesures 6: Programa d’ocupació i formació per persones en situació d’atur de llarga durada
i 7: Programa de reinserció per a persones majors de 45 anys. En aquest sentit, el Programa de
Treball i Formació, motiu d’aquest conveni desenvolupa i dona resposta als municipis de
Canyelles, Cubelles i Olivella de l’ocupació en els àmbits expressats anteriorment ( aturats de
llarga durada i majors de 45 anys).
Que a petició dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, el Consell Comarcal del Garraf,
com a entitat susceptible a ésser beneficiària dels ajuts del Programa Treball i Formació, s’acull,
i sol·licita al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la subvenció al Programa Treball i Formació
el 13 de setembre de 2019, amb l’objectiu d’acompanyar a les persones i donar-los les eines per
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que desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral i professional
i delegant-li, en aquest cas, la competència en matèria de polítiques actives d’ocupació.
Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt en data 7 de novembre de 2019,
l’atorgament d’una subvenció total comarcal de 151.055,24€, per la contractació i la
formació de les 11 persones amb els perfils professionals sol·licitants i corresponents a les línies
següents:
Línia PANP (3 pesones):
37.520,00€
Línia PRGC (6 persones):
56.280,00€
Línia DONA (1 persona):
18.760,00€
Línia COOR ( 1 persona):
34.067,24€
Formació:
4.428,00€
Que el marc de l’atorgament local comarcal a l’Ajuntament d’Olivella tindrà el seu municipi els
participants:
CONTRACTES
MUNICIPI
LÍNIA
MESOS DE
TOTAL DE
CONTRACTE
CONTRACTES
Peó
Olivella
PANP
6 mesos
1
Auxiliar de la llar
Olivella
DONA
12 mesos
1
Peó
Olivella
PRGC
6 mesos
2
Que el Consell Comarcal del Garraf actua d’acord amb les competències establertes a la Llei
d’organització Comarcal de Catalunya i als articles 28.1 a) i b) del DL 4/2003, de 4 de novembre,
pel que s’aprova la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Essent voluntat de les parts de desenvolupar les actuacions que queden previstes en la sol·licitud
de subvencions del programa Treball i Formació 2019, acorden la signatura del present Conveni
d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic, per tal de regular
tots aquells aspectes rellevants, tant de l’execució com de les actuacions com del finançament,
per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal per atorgar el present document,
ambdues parts convenen els següents pactes.
PACTES
Primer. – OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir les bases de treball i gestió entre el Consell Comarcal del
Garraf i l’Ajuntament d’Olivella pel desenvolupament del “Programa Treball i Formació 2019”
d’acord amb la resolució d’atorgament de data 7 de novembre del Servei d’Ocupació de Catalunya
i d’acord amb la descripció tècnica annexada a aquest conveni.
Segon.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS
Les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen al desenvolupament del Programa treball
i Formació 2019, d’acord amb la sol·licitud feta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i fruit
del treball compartit entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, i d’acord amb la
descripció tècnica que queda estipulada a l’annex1.
Obligacions del Consell Comarcal del Garraf.
 Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la subvenció al Programa Treball i
Formació 2019, com a entitat beneficiària dels ajuts del Programa Treball i Formació,


Executar i gestionar, d’acord amb el que consta a l’ANNEX 1, les actuacions de
contractació, formació i seguiment de les persones participants. Gestió i coordinació
global del projecte, coordinació amb les persones referents dels ajuntaments, presentació
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i seguiment de la documentació administrativa i jurídica al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.


Acollir-se, en allò que fa referència a les contractacions a la Pròrroga per a l’any 2019 de
l’Acord signat al 2016 adaptat a les noves convocatòries i la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic
d’Ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, signat el 26 d’abril de 2019, signat per la FMC, ACM, els
sindicats de CCOO I UGT, i el Servi Públic d’Ocupació de Catalunya, el qual estableix uns
nivells salaries homogenis a nivell de tota Catalunya per a la retribució de les persones
aturades que participen a les accions d’experiència laboral i formació del programa de
Treball i Formació en el marc del programa de polítiques actives d’ocupació que gestiona
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.



Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. Dins de la obligació
del compliment de la normativa de prevenció, a portar a terme les accions que siguin
necessàries per tal que la coordinació d’activitats empresarials s’executi de forma
efectiva. El Consell Comarcal del Garraf, en funció de facilitada per l’ajuntament (tasques
a desenvolupar, avaluacions de riscos i procediments,...) realitzarà la formació preventiva
que resulti procedent, de forma prèvia al desenvolupament de les feines, i en relació als
articles 18 i 19 de la llei de prevenció de riscos laborals.



El Consell Comarcal del Garraf establirà els mecanismes oportuns per a realitzar la
vigilància del compliment de la prevenció de riscos laborals en el lloc de treball efectiu de
la persona treballadora.



Complir la normativa que es desprèn de l’atorgament del Servei Públic d’ocupació de
Catalunya en relació al control i seguiment de les actuacions i d’acord amb el que queda
establert en els annexos 1 i 2.

Obligacions de l’Ajuntament d’Olivella
 Aportar al Consell Comarcal del Garraf, l’acord de l’òrgan de govern que acrediti
l’aprovació de les contractacions dels llocs de treball objecte d’aquest conveni.


Recolzar amb els recursos tècnics i econòmics la contractació de les persones participants
en el seu municipi, amb la finalitat de que puguin la seva tasca laboral i formativa amb
garanties d’èxit.



En allò que fa referència als aspectes econòmics i contractuals:
a) Participar en els tribunals de contractació de la persona que hagi de participar en el
projecte objecte d’aquest conveni en el municipi d’Olivella.
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b) Pagar les despeses de Capítol I i les despeses associades (despeses de gestoria,
vigilància de la salut i servei de prevenció) no subvencionades.
c) Pagar les despeses de desplaçament ocasionades per la formació.
d) Assumir les despeses de desplaçament i de Capítol I no subvenció de la persona
coordinadora.
L’Ajuntament d’Olivella pagarà al Consell Comarcal del Garraf, l’import de 8.581,45€,
detallat a l’annex 2 d’aquest conveni. Aquest pagament s’efectuarà en 4 terminis durant
l’exercici 2020, prèvia presentació de la factura del Consell Comarcal del Garraf. A la
darrera factura es regularitzarà l’import total en funció dels costos reals.


Destinar el material, roba i les eines necessàries per tal d’assegurar el correcte
desenvolupament dels treballs. Així com en allò que fa referència al compliment de la
normativa de riscos laborals d’aplicació.



Garantir que les persones que es contractin s’incorporin a l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament d’Olivella, d’acord amb els àmbits de treball establerts. Aquesta incorporació
ha de garantir el seguiment i suport per part de les persones tècniques responsables dels
diferents departaments que diàriament en faran el seguiment i els donaran el suport
necessari per què puguin desenvolupar la seva feina.



Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
complementàries i quantes altes normes, legals o convencionals, continguin prescripcions
relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. Realitzant la formació i
entrenament específics vinculants al lloc de treball concret ( instal·lacions, equips,...).



L’Ajuntament serà el responsable de les mesures preventives específiques, com a
obligació derivada del RD 171/2004
de coordinació d’activitats, atenent a les
particularitats del centre de treball, equips i tasca concreta. L’ajuntament assumirà la
figura d’empresari titular del centre de treball i també com a empresari principal, dons
serà qui encomani les feines.

Tercer.- FINANÇAMENT.
Pel desenvolupament de les accions i activitats que queden contemplades en aquest conveni, el
Consell Comarcal del Garraf rep una subvenció del Servei Públic de Catalunya de 151.055,24€,
d’acord amb la resolució esmentada en els antecedents d’aquest Conveni.
Pel desenvolupament d’accions i activitats l’Ajuntament d’Olivella, durant la contractació de cada
una de les persones participants al Programa Treball i Formació 2019, que prestin serveis a
l’Ajuntament d’Olivella, abonarà al Consell Comarcal del Garraf, una factura trimestral pels costos
no subvencionats, d’acord amb l’import que consta a l’annex 2. En el cas que aquests costos
pateixin canvis derivats d’alguna regularització, es veurà incrementada l’aportació de
l’Ajuntament.
La retribució de les persones treballadores ve determinat per l’article 7 de la resolució
TSF/2232/2019 d’1 d’agost on s’estableix el mòdul econòmic mensual per a l’acció d’experiència
laboral de 1.563,33€. Per determinar aquest mòdul s’ha utilitzat la Pròrroga per a l’any 2019 de
l’Acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
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contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades
en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya,
signat en data 26 d’abril de 2019, que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el
prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les
despeses de la cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa
que regula el Programa de Treball i Formació.
Quart.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El Consell Comarcal del Garraf es coordinarà amb l’Ajuntament d’Olivella pel seguiment dels
projectes a través de la figura de la persona coordinadora (línia COOR), tècnic/a d’ocupació adscrit
al Programa de Treball i Formació.
Les persones tècniques responsables dels departaments implicats pels llocs de treball contractats,
es coordinaran amb la persona coordinadora del projecte del Consell Comarcal del Garraf.
La persona coordinadora es reunirà periòdicament amb els responsables tècnics de l’Ajuntament
d’Olivella dels diferents departaments implicats en els projectes objecte d’aquest conveni, per tal
de fer el seguiment dels projectes, de les persones contractades, la planificació i coordinació de
la formació, la prospecció ocupacional i la resolució dels conflictes o incidències que pugin sorgir,
aixecant acta de cadascuna de les reunions que realitzi.
Cinquè.- IGUALTAT EN EL TREBALL
Ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a
l’àmbit laboral i, amb aquest finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones.
Sisè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament
de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. De
la mateixa manera, es comprometen a no cedir a terceres parts les dades esmentades o els arxius
que les contenent, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d’acord amb la
Llei orgànica 3/2108 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantida dels drets
digitals.
Setè.- VIGÈNCIA
La vigència del present conveni serà d’acord amb el que preveu l’article 48.h de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En el cas de d’extinció anticipada, i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la comissió
de seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es finalitzen.
Finalitzant l’esmentat termini es podrà prorrogar, per acord exprés, fins a un termini addicional
de quatre anys més.
Vuitè.- CAUSES D’INCOMPLIMENT I PENIALITZACIONS
Serà causa de penalització la falta d’aportació econòmica, tècnica, infraestructural i cooperatiu,
d’acord amb el que queda contemplat a les obligacions dels ajuntaments.
Si a causa de l’incompliment esmentat, el Consell Comarcal del Garraf com a beneficiari, perdés
la subvenció o part, i els objectius marcats a l’apartat de persones participants de l’annexa no es
poguessin acomplir. La part incomplidora restarà obligada a fer front als danys i perjudicis que
la seva falta produeixi.
Els danys i perjudicis seran determinats per la Comissió de seguiment.
Novè.- MODIFICAICÓ DEL CONVENI
La modificació del conveni requeria l’acord unànime de les parts signants, segons l’article 49 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es preveu la modificació en els següents supòsits:
 En cas que la subvenció que queda esmentada en els antecedents d’aquest conveni no
arribi a atorgar-se i/o minoritzat-se.
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En cas d’incompliment de les parts als efectes recollits en els compromisos dels
ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf.

Desè.- EXTINCIÓ
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Pel transcurs del termini de vigència sense que s’acordi la pròrroga del mateix.
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos d’alguna de les parts.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives
i de cooperació.
Onzè.- LEGISLACIÓ
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que estableixi la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions legals, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Règim Jurídic del Sector Públic i
la resta d’ordenament de règim local aplicable.
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que
s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat per aquest conveni, seran d’aplicació les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació
de l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny
i la Resolució TSF/2232/2109, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
ANNEX 1
Descripció tècnica en relació al desenvolupament del Programa Treball i Formació
2018
1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ.
Facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultat per accedir al mercat de treball, o
allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat
facilitant-los competències professionals mitjançant l’experiència laboral en un entorn productiu
real i formació professinaltizadora.
Programa TREBALL I FORMACIÓ
Expedient número

SOC039/19/00208

Nom de l’entitat beneficiària

Consell Comarcal del Garraf

Ajuntaments participants

Canyelles, Cubelles i Olivella

Nombre de beneficiaris

11 persones beneficiàries:
1 persona línia COOR-tècnica d’ocupació
2 persones línia PANP (6m)-peó, jardiner
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1 persona línia PANP (12m)- aux.administratiu/va
6 persones línia PRGC (12m)-peons i operaris neteja
1 persona línia DONA (12m). Auxiliar de la llar
Import atorgat

146.627,24€

Duració del programa

18/12/2019 – 31/01/2021

Actuacions a desenvolupar
Contractació

Línia PANP 2 contractacions 6 mesos: 18.760€
Línia PANP 1 contractació 12 mesos: 18.760€
Línia PRGC 6 contractacions 6 mesos: 56.280€
Línia DONA 1 contractació 12 mesos: 18.760€
Línia COOR 1 contractació 12 mesos: 34.067,24€
Total contractacions: 146.627,24€

Formació

30 hores d’intel·ligència emocional + 30 hores d’habilitats
comunicatives: 4.428,00€

Total subvenció SOC

Contractació + Formació 151.055,24€

2. OBJECTIUS
Facilitar l’experiència laboral a les persones participants en un entorn productiu real, a través d’un
contracte laboral.
Facilitar a les persones destinatàries una formació transversal que pugui dotar-les de
coneixements, actituds i habilitats aplicables al món laboral.
Facilitar un acompanyament i suport actiu a les persones participants durant la realització de les
accions d’experiència laboral i de formació, a través de la figura de la persona coordinadora.
3. COL·LECTIUS BENEFICIARIS
La convocatòria per a l’any 2019, assenyala, entre d’altes, les següents línies de subvenció:
-

Línia PANP: Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur no preceptores
de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

-

Línia PRGC: Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur destinatàries de
la renda garantida de ciutadania (RGC).
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-

Línia DONNA: Treball i Formació adreçat a dones en situació d’atur.

-

Línia COOR: Treball i Formació adreçat a accions de coordinació i suport tècnic.

PANP
PRGC

6m

12 m

Total

2

1

3

6

-

6

-

1

1

-

1

1

DONA
COOR

11

4. DESENVOLUPAMENT GLOBAL PER ENTITATS LOCALS
D’acord amb la resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost i l’assignació detallada en aquesta, la
distribució de les línies i contractes per municipis pel desenvolupament del Programa Treball i
Formació 2019 és la següent:

CONTRACTES

MUNICIPI

Tècnic/a
d’Ocupació

Consell
Comarcal
del Garraf
Canyelles

MESOS
CONTRACTE

TOTAL
CONTRACTES

SUBVENCIÓ
(contractes
+ formació)

COOR

12 mesos

1

34.067,24€

PANP

6 mesos

1

9.380,00€

Auxiliar
administrativa
Peó

Canyelles

PANP

12 mesos

1

18.760,00€

Canyelles

PRGC

6 mesos

1

18.760,00€

Peó

Olivella

PANP

6 mesos

1

9.380,00€

Auxiliar de la
llar
Peó

Olivella

DONA

12 mesos

1

18.760,00€

Olivella

PRGC

6 mesos

2

18.760,00€

Cubelles

PRGC

6 mesos

2

18.760,00€

11

146.627,24€
4.428,00€

Peó (jardiner)

Operari/a de
neteja

LÍNIA

TOTAL DE CONTRACTES
FORMACIÓ
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TOTAL

11

151.055,24€

ANNEX 2
FINANÇAMENT

D’acord amb la resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost i l’assignació detallada en aquesta, la
distribució del finançament dels contractes que presten serveis a l’Ajuntament d’Olivella per
a la subvenció del Programa Treball i Formació 2109 és la següent:

OLIVELLA

Sou

Seguretat
Total despesa
indemnització
Social
contractació
4.858,00 €
460,27 €
19.318,31 €

Línia

Mesos

Aux. llar.

1

DONA

12

14.000,04 €

Peó

1

PANP

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Peó

1

PRGC

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Peó

1

PRGC

6

7.000,02 €

2.429,00 €

230,16 €

Total

4

-

30

35.000,10 €

12.145,00 €

1.150,75 €

9.659,18 €
9.659,18 €
9.659,18 €
48.295,85 €

Despeses
Desplaçament Desplaçament
associades Formació usuaris
Laboral
329,50 €
78,40 €
500,00 €

Gestió CCG

Total despesa

1.258,80 €

21.485,01 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

220,50 €

78,40 €

0,00 €

629,40 €

10.587,48 €

991,00 €

313,60 €

500,00 €

3.147,00 €

53.247,45 €

Subvenció

18.760,00 €
9.380,00 €
9.380,00 €
9.380,00 €
46.900,00 €

Aportació a la Aportació a la
contractació
coordinació APORTACIÓ TOTAL
2.725,01 €
893,60 €
3.618,61 €
1.207,48 €

446,80 €

1.207,48 €

446,80 €

1.207,48 €

446,80 €

6.347,45 €

2.234,00 €

[document signat electrònicament]
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1.654,28 €
1.654,28 €
1.654,28 €
8.581,45 €

