
 
 

 
 

OD-57 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de 
col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el 
marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a 
l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa 
d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions 
destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El programa Referent d’Ocupació Juvenil, en endavant PROGRAMA ROJ, és una iniciativa del Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya que té l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones 
joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i 
transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d'oferir els recursos 
més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant 
l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori.  

2. El 30 de novembre de 2018 es va publicar l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aprovaren les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa 
del PROGRAMA ROJ.  

3. El 7 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual 
s'obrí la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa del PROGRAMA ROJ.  

4. El 7 d'agost de 2019 es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades al PROGRAMA ROJ. 

5. El 21 d’octubre de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7985, l’aprovació de la Resolució 
TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió 
de subvencions destinades a donar continuïtat al PROGRAMA ROJ. 
L’annex de la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre estableix la distribució territorial de les unitats 
especialitzades d’ocupació juvenil per a la convocatòria 2019, que pel que fa a la comarca del Vallès 
Oriental, resta en el sentit següent:  

Consell Comarcal del Vallès Oriental:  2 
Ajuntament de Canovelles:  1 
Ajuntament de Granollers:  1 

6. El 8 de novembre de 2019, i amb registre de sortida número S2019010827, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, va presentar una sol·licitud de subvenció per un 
import de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600 EUR) d’acord amb l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, 
de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al PROGRAMA ROJ. 



 
 

 
 

El càlcul de costos de les dues persones contractades com a unitats especialitzades és de vuitanta-
nou mil tres-cents cinc euros amb sis cèntims (89.375,06 EUR). 

7. Per a l’execució del PROGRAMA ROJ, i en el marc de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per 
la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al PROGRAMA 
ROJ, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 
de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades al PROGRAMA ROJ, el CONSELL COMARCAL va preveure un projecte supralocal en 
matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 

8. El 26 de novembre de 2019, es va celebrar el primer plenari polític i tècnic de Joventut del Vallès 
Oriental de la legislatura 2019-2022, en el qual, entre d’altres, es va validar el PROJECTE, així com la 
necessitat de signar convenis de col·laboració amb els ens locals de la comarca que participéssin 
directament en el PROJECTE, per tal de poder cobrir la totalitat de la despesa que implica i poder 
desenvolupar el PROGRAMA ROJ de forma correcta i d’acord amb les línies establertes a la 
convocatòria.  

9. L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, va comunicar al CONSELL COMARCAL la seva voluntat de 
participar al PROJECTE, en el marc de la realització del PROGRAMA ROJ durant l’exercici 2020. 
El nombre d’hores de dedicació conveniades per a l’execució del PROJECTE al municipi de Sant Feliu 
de Codines és de 5 hores mensuals, i l’import a cofinançar per part de l’Ajuntament és de set-cents 
cinquanta euros (750,00 EUR). 

10. El 2 de desembre de 2019, la directora del Servei Públic Ocupació de Catalunya, Mercè Garao i Blanes, 
va emetre la resolució d’atorgament d’una subvenció de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 
EUR) per establir 2 unitats especialitzades en ocupació juvenil al Vallès Oriental. 

11. El 20 de novembre de 2020, a petició de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, es va convocar una reunió amb la presència de: 

a. Gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b. Regidora de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
c. Tècnica de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
d. Tècnica de joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

En aquesta reunió es va acordar la baixa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa Referent d’Ocupació Juvenil corresponent 
a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per al qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada ne marxa d’aquest programa, i a la Resolució 
TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió 
de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa Referent d’Ocupació Juvenil. 

12. El 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines va trametre, via registre d’entrada del 
Consell Comarcal núm. X2020004681, una carta signada en què la regidora de joventut comunica que 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines no va poder realitzar cap actuació en el marc del PROGRAMA 
ROJ durant l’any 2020, i sol·licita la baixa del conveni. 

13. En la comptabilitat de l’any 2020 hi consta la següent operació comptable: 
N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació Import Tercer Text lliure 

120200000796 RD 20/05/2020 12020000327 2020 3 
JOV 7 

2020 33 
46242 

750 20203JOV7 Aportació any 2020 
Referent d’Ocupació 
TSF/166/2019 
(X2020002098) 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Donar de baixa el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució 

d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per al qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada ne marxa d’aquest 
programa, i a la resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 
2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa Referent 



 
 

 
 

d’Ocupació Juvenil, amb un import de set-cents cinquanta euros (750,00 EUR). (EXPEDIENT 
X2020002098). 

 
2. Anul·lar el dret reconegut l’any 2020 per un import total de 750,00 euros a càrrec de l’operació 

pressupostària 33 46242 del projecte 2020 3 JOV 7. 

 
2. El 10 de novembre 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/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent 
d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu 
conjunt l’ORDRE. 
 

2. La Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 



 
 

 
 

 
8. 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. 
 

9. 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: 
 

1) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 
locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 

2) 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. 

3) 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. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de col·laboració per 

a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del 
Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de 
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 



 
 

 
 

d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2020 per un import total de 750,00 euros a càrrec de 
l’operació pressupostària 33 46242 del projecte 2020 3 JOV 7. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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