CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i
L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA
LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (ORDRE
TSF/296/2016).
Santa Coloma de Farners,
REUNITS:
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva,
en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal.
De l’altra part, el Sr/a. Astrid Desset Desset, alcalde/essa de l’Ajuntament d'Anglès, en
virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
MANIFESTEN:

I. En data 9 de novembre de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació i, en data 10 de novembre de 2016 es publica la
Resolució TSF/2496/16 que obre la convocatòria per a l’any 2016.

II. El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar
l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres tipus
d’accions: accions d’experiència laboral, accions formatives, accions de coordinació i
prospecció d’empreses.

III. El 24 de novembre de 2016, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del
Programa Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 5 de desembre de
2016, va rebre resolució favorable per a la realització del programa.

IV. L'Ajuntament d'Anglès ha presentat al Consell Comarcal de la Selva un/s projecte/s
d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència laboral i de pràctica
professional de les persones participants al Programa.

V. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un
entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen
resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de
manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats d'inserció laboral, bé
sigui pel temps que porten en situació d'atur, per seu escàs nivell de qualificació, per
la manca d'experiència professional o per una combinació de tots aquests factors.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que
subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
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Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès té per objecte
establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions
d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació
2016.
Segona. Compromisos de les parts
I. El Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 42 treballadors/es, d’acord amb la Resolució
d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització d’accions
d’experiència laboral als projectes següents:

-

PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais
municipals

-

PROJECTE 2: Rehabilitació d’equipaments i millora d’espais públics

-

PROJECTE 3: Programa de suport administratiu a serveis socials

-

PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions
formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà una
assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones participants, que abastarà
tot el període d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere.
El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de tres o quatre treballadors/es per
desenvolupar els projectes d’interès socials 1 i 2, (Conservació i millora de lleres i franges
perimetrals en espais municipals i Rehabilitació d’equipaments i millora d’espais públics),
presentats pels ajuntaments, amb l’objectiu de facilitar les accions d’experiència laboral i
pràctiques professionals previstes als programa.
El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de protecció
individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com una formació
específica, necessària per l’ús de la maquinària cedida per l’ajuntament en el
desenvolupament dels projectes 1 i 2.
El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la
subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el
compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la
subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a les Bases 4, 21
i 22 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.
II.

L’entitat local

L'Ajuntament d'Anglès incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal
d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar.
L'Ajuntament d'Anglès no podrà fer una reassignació de tasques al treballador/a que no
estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.
L'Ajuntament d'Anglès s’ha de comprometre a col·laborar en matèria de prevenció de riscos
laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la Selva li sol·liciti per la
coordinació d’activitats empresarials.
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L'Ajuntament d'Anglès haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell Comarcal de la Selva
que els seus treballadors puguin manipular vehicles, maquinària i eines especials de la seva
titularitat.
L'Ajuntament d'Anglès es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del
programa. Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex al conveni i es calcularan,
en funció dels projectes presentats i en base als imports següents:
-

-

PROJECTE 1: Conservació i millora de lleres i franges perimetrals en espais
municipals.
o

Brigada de tres persones: 53 euros/dia

o

Brigada de quatre persones: 70 euros/dia

PROJECTE 2: Rehabilitació d’equipaments i millora d’espais públics
o

-

Brigada de quatre persones: 65 euros/dia

PROJECTE 4: Programa de detecció i suport a persones vulnerables
o

Una treballadora durant 5 mesos: 930 euros/període, més quilometratge pel
desplaçament entre domicilis.

L'Ajuntament d'Anglès aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i material necessari per
desenvolupar els projectes presentats.
L'Ajuntament d'Anglès se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control efectuades pels organismes
competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el
terreny per tal de comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.
Tercera. Clàusules finals.
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les
despeses relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel
mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de
qualsevol de les seves clàusules.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la
seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de
l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu de la ciutat de Girona.
I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats.
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