
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple  del Consell Comarcal, de 21 d´abril de 2021, va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent: 
  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de març de 2021, el gerent del Consell Comarcal, senyor Antoni Cornellas Aligué, ha 

emès l’informe següent: 

 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, 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, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  
 

2. El 30 d’octubre de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre 
la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció 
COOR del Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ.  

 
3. Mitjançant la RESOLUCIÓ, s’obre la convocatòria corresponent a l'any 2020 per a la presentació 

de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, per la línia DONA i l’acció 
COOR, d'acord amb l’ORDRE.  
 

4. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica supralocals 
següents:  

 
a) Fem lluir el Vallès Oriental! 
b) Servei temporal de suport a les llars 
c) Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
d) Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 

1. Fem lluir el Vallès Oriental! 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 

 

Objectiu Condicionar i adequar espais públics per tal que llueixin bonics i segurs 
per a la ciutadania. 
 



 
 
 
 

 
 

Actuacions Neteja d’espais públics municipals. 
Neteja i condicionament d’equipaments. 
 

Perfil del lloc de treball Peona de neteja 

 
Tasques 

Neteja de la via pública 
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
Neteja de terres i mobiliari dels equipaments municipals 
Neteja de vidres 
 

Espais d’actuació Via pública 
Equipaments i edificis municipals 
Parcs i espais públics 
 

 

2. Servei temporal de suport a les llars 
 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

 

Objectiu Oferir a les llars en les que es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
d’atenció a la llar, d’acompanyament i neteja. 
 

Actuacions Neteja i manteniment general de l’habitatge. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques a persones grans i 

persones amb dependència. 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja i atenció a domicili 
 

Tasques Neteja de domicilis. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

 
Espais d’actuació Domicilis particulars 

 

 

3. Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les 
dades i la difusió d’actituds cíviques. 

 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Suport a l’atenció de l’usuari als equipaments municipals. 
 



 
 
 
 

 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc. 
Control dels accessos a edificis públics. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cíviques. 
Ajudants de consergeria. 
 

Tasques Controlar els accessos a edificis públics. 
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals. 
Catalogar i controlar l’estat dels bens públics municipals. 
Incorporar les dades recollides als aplicatius informàtics pertinents. 
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 
 

Espais d’actuació Espai públic: places, parcs i carrers.  
Instal·lacions i equipaments municipals 
Escoles 
Museus 
OACs  
 

 

4. Administració electrònica i gestió de la informació 
 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als 
municipis de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat “l’administració sense papers”. 

 

Objectiu Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través de les treballadores del 
Programa. 
 

Actuacions Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades de 
les diferents àrees dels ajuntaments de la comarca.. 
Digitalització dels arxius municipals. 
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques Escaneig de documentació. 
Inventariat de l’arxiu. 
Catalogació de documents. 
Registre d’informació a bases de dades. 
Tasques administratives genèriques. 
Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 
 

Espais d’actuació Equipaments i arxius d’entitats públiques 
Biblioteques 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

5. El 23 de novembre de 2020, el CONSELL COMARCAL presentà la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

6. El 27 de gener de 2021 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental acordà aprovar el contingut 
i la signatura del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, per a la prestació de les assistències tècniques en el 
marc de la realització del Programa Treball i Formació, convocatòria 2020, línia DONA. 
 

7. Per a l’ajuntament de Bigues i Riells s’aprovà el conveni per l’assistència tècnica amb les següents 
característiques: 

 
Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
8. L’1 de febrer de 2021 l’ajuntament de Bigues i Riells presenta via EACAT una sol·licitud 

d’assistència tècnica diferent a la recollida al conveni aprovat, amb les següents característiques: 

 
Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

 
 

9. Per tot això cal modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Bigues i Riells en el marc del Programa Treball i 
Formació 2020, línia DONA, en el sentit següent: 
 
A la part expositiva, on diu: 
 
“ 
12. L’Ajuntament Bigues i Riells, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 

COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica a 
continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
“ 
 
Ha de dir: 



 
 
 
 

 
 

 
“ 
12. L’Ajuntament Bigues i Riells, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 

COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica a 
continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

 
 
 
Al pacte primer, on diu: 
 
“Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
corresponent al projecte supralocal Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació 
ciutadana en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ.” 
 
Ha de dir: 
 
“Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
corresponent al projecte supralocal Servei temporal de suport a les llars en el marc de la realització 
del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 
 
Al pacte segon, on diu: 
 
“ 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que 
s’especifica/quen a continuació, d’acord amb les condicions següents:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que 
s’especifica/quen a continuació, d’acord amb les condicions següents:  

 



 
 
 
 

 
 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

“ 
 
Al pacte cinquè, on diu: 
 
“ 

1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió 
costs 
treballador
s i formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total del 
cost 

Campanyes 

d’inventari de 

béns públics i 

conscienciació 

ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 
 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió 
costs 
treballador
s i formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total del 
cost 

Servei temporal 

de suport a les 

llars 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

“ 
 
I, on diu: 
 
“ 

4. No més enllà del 15 de febrer de 2021, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL 
per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 



 
 
 
 

 
 

l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  
 

 

 

 

 

 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

4. No més enllà del 15 de febrer de 2021, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL 
per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  

 

 

 

 

 

 
“ 
 

10. Aquestes modificacions del conveni no impliquen modificacions de pressupost. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Única. Modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Bigues i Riells en el marc del Programa Treball i Formació 2020, línia 
DONA, en els termes esposat en aquest informe.” 
 

2. El 21 d´abril de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Ordre TSF/156/2018, 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, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i en el seu 
conjunt l’ORDRE.  
 

2. La Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa 
Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Servei temporal de suport a les 
llars 

22.083,37 €  4.416,67 €  



 
 
 
 

 
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 
l'any 2020 de la línia DONA i l'acció COOR, per la presentació de sol·licituds per a la 
concessió de les subvencions previstes en l’ORDRE.  

 

Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les 
següents: 

 
1. Per a les accions d'experiència laboral i de formació: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, la durada de les accions de formació 
és: 
 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 
hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que 
consten a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
2. Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 

aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 15 de la 
RESOLUCIÓ.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 
de les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de 
l’ORDRE, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o 
les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament 
local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries 
de les subvencions previstes en aquesta Resolució les recollides a la base 6 de l’ORDRE.  

 
Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són: 
Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 



 
 
 
 

 
 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. S'entén per 
dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), 
com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització 
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de 
jubilació. 

 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de 
jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran de ser 
acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, mitjançant 
un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o mitjançant el 
corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
(ICASS). 
 
Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 de la RESOLUCIÓ, hauran de 
complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar en 
situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la 
data d'inici de la contractació laboral. 
 

6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 
nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són 9 de 12 de 
mesos de durada.  

 

7. El 30 de desembre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 
E2020017007,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha notificat la resolució d’atorgament 
de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa el 29 de desembre 
de 2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.  
 

8. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
9. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.  

 



 
 
 
 

 
 

10. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
11. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
12. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, sens 
perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
13. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
14. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, 

i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 

sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
15. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  
 

16. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 
fa al règim jurídic dels convenis. 

 



 
 
 
 

 
 

17. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 
18. L’acord del Ple del Consell Comarcal d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en 
el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre 
TSF/156/2018, 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  les ordres 
TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre. 

 
19. L’article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.  
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 

1. Modificar l’acord del Ple del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, d’aprovació del 
contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per 
a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, 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  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, 
i aprovar-ne llur signatura, d’acord amb el redactat següent:  
 
a) A l’expositiu 12è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:  

 
 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de 
béns públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 

Ha de dir: 
 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Servei temporal 
de suport a les 
llars 

DONA 12 1 

 



 
 
 
 

 
 

 

b) Al pacte primer del conveni, on diu: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre 
el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent 
al projecte supralocal Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació ciutadana en el marc 
de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 

Ha de dir: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre 
el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent 
al projecte supralocal Servei temporal de suport a les llars en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 
 

c) Al pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió 
costs 
treballador
s i formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total del 
cost 

Campanyes 

d’inventari de 

béns públics 

i 

conscienciac

ió ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

 
Ha de dir: 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió 
costs 
treballador
s i formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’asseguran
ça d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total del 
cost 

Servei 

temporal de 

suport a les 

llars 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

 



 
 
 
 

 
 

 
d) Al pacte 5.4 del conveni, on diu: 

 
 

 

 

 

 
Ha de dir: 

 

 

 

 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.  

 
 
 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Servei temporal de suport a les 
llars 

22.083,37 €  4.416,67 €  


