
 
 
 
 

 
 

OD-13 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments 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 EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a 
donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de març de 2022, el gerent del  Consell  Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, té delegades 
certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el 
desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb 
caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis, especialment, en 
aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per a dur a terme polítiques d’emancipació 
juvenil, promoció de serveis compartits entre els municipis, coordinació i assessorament. 

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases per 
establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es van posar en 
marxa una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en l'Estratègia. 
En aquest sentit, en data 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 
de desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la 
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 2015.  
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 

3. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es modificava 
l'ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de 
juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les subvencions destinades a la Xarxa 
d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més rellevants 
de la figura dels/de les impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població més jove i 
vulnerable que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar prematur. 
Per això, el 2018, es publica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aprovaven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del 
Programa referent d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, 
de 4 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de 



 
 
 
 

 
 

subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 
427438), amb la que es creava una nova figura com a personal tècnic referent d'ocupació juvenil 
per informar i acompanyar a les persones joves més vulnerables en el seu procés d'orientació i/o 
assessorament laboral. 

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, i posteriorment 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 referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 477481). 

5. Durant l'any 2020, la irrupció de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19 ha impactat 
directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint el 
servei als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests moments ha 
estat més important que mai, la necessitat de facilitar un espai d'acompanyament integral a algunes 
d' aquestes persones joves i les seves famílies. 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i fan 
més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats 
especialitzades que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca, 
acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però també, 
i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar continuïtat 
al Programa referent d'ocupació juvenil, amb la contractació per 12 mesos de professionals, que 
permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació juvenil en cada territori, amb dos 
objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les 
administracions públiques que treballen amb les persones joves; i, d'altra banda, donar la millor 
atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les seves 
casuístiques personals i/o socials. 

6. Així, el 20 de desembre de 2021, s’ha publicat al DOGC núm. 8566, la Resolució EMT/3721/2021, 
de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant 
la RESOLUCIÓ.  
Les subvencions previstes en aquesta Resolució estan destinades a unitats especialitzades en 
accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com al treball en xarxa amb 
els diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves amb especials vulnerabilitats 
per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via d'urgència donat que són finançades 
amb càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a Assumptes Laborals per a l'any 2021 i tenen 
assignació pressupostària dins de l'exercici 2021, d’acord amb allò establert a la RESOLUCIÓ.  

7. D’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta convocatòria les 
administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques relacionades a 
l'annex de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil 
per a la convocatòria 2021, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil o d'una 
Oficina jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria 
poder habilitar un espai adient per a executar les actuacions previstes en la RESOLUCIÓ.  

8. L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 
d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2021 del Programa Referents, que pel que fa a la comarca 
del Vallès Oriental, resta en el sentit següent:  

 

Ajuntament de Canovelles 1 

Ajuntament de Granollers 1 



 
 
 
 

 
 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 2 

 
9. L’article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que es consideren actuacions subvencionables les 

descrites a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre. 
Concretament, es consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar 
el Programa referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i 
acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional, i que consisteixen principalment en: 

a. Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 
b. Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o 

d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que 
indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

10. Per a l’execució del programa i en el marc de 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, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst un projecte supralocal en matèria de 
descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental, en endavant el PROJECTE, que té com a 
objectius:  

a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció a 
majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 
formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també a 
aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o reorientar 
la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En concret, l’atenció al 
jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres equipaments juvenils o ens locals de la 
comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la comarca 
per tal de poder oferir a les persones joves dels municipis que participin en el projecte una 
resposta adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els següents 
agents municipals i comarcals: 

i. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació 
pedagògica. 



 
 
 
 

 
 

ii. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que 
gestiona els equipaments juvenils de la comarca. 

iii. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
iv. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball. 
v. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o 

altres programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves 
d’entre 16 i 29 anys.  

vi. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de 
les persones joves del Vallès Oriental. 

Les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a terme una tasca molt 
descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió comarcal en llur treball. 

c. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina Jove 
del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels recursos 
existents. 

11. El 29 de desembre de 2021, el director del Servei Públic Ocupació de Catalunya,  senyor Juan 
José Torres López, ha emès la resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 EUR) per establir 2 unitats 
especialitzades en ocupació juvenil.  

12. L’acceptació de la resolució relativa a l’atorgament implica la pròrroga i/o la contractació de les 
dues tècniques referents d’ocupació juvenil. El càlcul de costos de les dues persones prorrogades 
és el següent: 

DESPESES IMPORT 

TOTAL DESPESA SALARIAL (1 unitat especialitzada) 31.632,08 € 

SEGURETAT SOCIAL (1 unitat especialitzada) 9.969,06 € 

ALTRES DESPESES (1 unitat especialitzada) 1.045,54 € 

DESPESES GENERALS (11% D. DIRECTES) (1 unitat especialitzada) 4.691,13 € 

DESPESES TOTALS (1 unitat especialitzada) 47.337,81 € 

DESPES TOTALS (2 unitats especialitzades) 94.675,62 € 

 
13. El termini d’execució del PROJECTE finalitza el 30 de desembre de 2021, d’acord amb el que 

determina l’article 13 de la RESOLUCIÓ. 
14. En aquest context, el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, 

Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, Llinars del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, 
Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Tagamanent, 
Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, en endavant els AJUNTAMENTS 
PARTICIPANTS, tenen interès a subscriure un conveni per a regular la relació, les obligacions, la 
coordinació i la cooperació en l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc 
del Programa ROJ, corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

15. Els serveis tècnics del Consell Comarcal han fet una proposta d’aportació econòmica i hores de 
dedicació a cada municipi per trams. Aquesta proposta es basa en el volum de població jove dels 
municipis implicats en el PROJECTE respecte el total de població jove de la comarca, amb una 
finalitat de proporcionalitat respecte les dimensions i els recursos de cada ajuntament. Les hores 
de dedicació per a cadascun dels municipis no requereixen ser presencials en el municipi respectiu. 



 
 
 
 

 
 

16. L’import a cofinançar i les hores de dedicació per a l’execució del PROJECTE en relació amb 
cadascun dels ajuntaments és el següent: 

Tram  
(% de població jove 
municipi respecte % 
població jove comarcal) 

Ajuntament Import 
Hores anuals de 
dedicació 

Hores mensuals 
de dedicació 

1 (0-14%) 

Tagamanent 350,00 € 18 1,5 

Fogars de Monclús 350,00 € 18 1,5 

Campins 350,00 € 18 1,5 

2 (0,15 - 0,49%) 

Vilalba Sasserra 500,00 € 24 2 

Santa Maria de 
Martorelles 

500,00 € 24 2 

Figaró-Montmany 500,00 € 24 2 

3 (0,5 - 0,99 %) 

Aiguafreda 650,00 € 36 3 

Vallromanes 650,00 € 36 3 

Cànoves i Samalús 650,00 € 36 3 

4 (1-1,99 %) 

Sant Pere de 
Vilamajor 

750,00 € 42 3.5 

Vilanova del Vallès 750,00 € 42 3.5 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

750,00 € 42 3.5 

Sant Feliu de 
Codines 

750,00 € 42 3.5 

5 (2-2,99%) 

L’Ametlla del 
Vallès 

850,00 € 48 4 

Santa Maria de 
Palautordera 

850,00 € 48 4 

Llinars del Vallès 850,00 € 48 4 

Altres1 La Roca del Vallès 4.100,00 € 240 20 

                                            
1 Municipis que han sol·licitat més o menys hores de dedicació que les proporcionals al seu volum de població jove. 



 
 
 
 

 
 

Sant Fost de 
Campsentelles 

4.100,00 € 240 20 

 Subtotal 18.250,00 €   

 
17. Les fonts de finançament del PROJECTE són les següents:  

Estudi de costos despeses totals 2 unitats especialitzades 
Programa referent d’ocupació juvenil 

94.675,62 € 

Subvenció SOC 73.600,00 € 

Fitxa 41 Contracte Programa de Serveis Socials 2022-25 2.825,62 € 

Convenis amb municipis 18.250,00 € 

 
18. Per raó del conveni que es proposa, el CONSELL COMARCAL s’obligaria a: 

a. Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel 
municipi de __________________ de 2  ________________, en la forma que permeti 
complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, mitjançant el 
desenvolupament de les actuacions subvencionables que estableix l’ORDRE i la pròrroga 
o la contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament 
per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  

b. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 
material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres 
anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea 
dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

c. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els 
termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

d. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  
e. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de l’ORDRE 

i la RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
19. Per raó d’aquest conveni, els AJUNTAMENTS PARTICIPANTS assumirien les obligacions 

següents: 
a. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent el 

compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 

                                            
2 El contingut específic d’aquest paràgraf consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document. 



 
 
 
 

 
 

b. Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i seguiment 
dels usuaris.  

 
c. Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 

projecte i de forma específica amb les persones tècniques referents.   
 

d. Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar 
al CONSELL COMARCAL l’import que en resulti.  

 
e. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari per tal 

que el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com 
a entitat beneficiària de la subvenció sempre i quan aquestes obligacions estiguin 
vinculades a l’objecte del conveni. 

 
f. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que 
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de 
Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

 
g. Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions sol·licitades 

o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres 
formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de 
la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que 
se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat 
com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons 
percebuts. 

 
h. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que corresponguin en 

matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 
 

i. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions 
de publicitat que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a l’objecte del conveni.  

 
j. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 

efectes de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a 
terme mitjançant la subvenció.  

 
k. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

l. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els 
termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
m. Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que 

s’escaigui per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les 
condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan 
concedent, en la forma que preveu l’ORDRE i en el termini que li indiqui el CONSELL 
COMARCAL, que haurà de ser suficient perquè l’AJUNTAMENT pugui complir-lo i alhora 
permeti al CONSELL COMARCAL poder complir amb les seves obligacions.  

 



 
 
 
 

 
 

n. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

o. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Aiguafreda, 
l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, les Franqueses 
del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de 
Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, la 
Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria de 
descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental, marc de la realització del Programa Referent 
d’Ocupació Juvenil corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.” 

 
2. El 16 de març de 2022 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 EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2021, 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. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 

d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars 
de Monclús, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost 
de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de 
Palautordera, la Roca del Vallès, Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del 
Vallès, 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 EMT/3721/2021, de 
16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, d’acord 
amb el redactat següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la secretària 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la senyor/a 
______________.  
 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
La secretària i el secretari /Les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord 
amb l’article 2 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 

 
EXPOSEN 

 
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases per 

establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es van posar en marxa 



 
 
 
 

 
 

una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en l'Estratègia. 
 
En aquest sentit, en data 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa 
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 2015.  
 
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 

 
 

2. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es modificava 
l'ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de 
juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les subvencions destinades a la Xarxa 
d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més rellevants de 
la figura dels/de les impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població més jove i vulnerable 
que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar prematur. 
 
Per això, el 2018, es publica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aprovaven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de 
desembre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions 
destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 427438), amb 
la que es creava una nova figura com a personal tècnic referent d'ocupació juvenil per informar i 
acompanyar a les persones joves més vulnerables en el seu procés d'orientació i/o assessorament 
laboral. 
 

3. 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, i posteriorment 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 referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 477481). 

 
4. Durant l'any 2020, la irrupció de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19 ha impactat 

directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint el servei 
als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests moments ha estat més 
important que mai, la necessitat de facilitar un espai d'acompanyament integral a algunes d' aquestes 
persones joves i les seves famílies. 

 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i fan més 
necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats especialitzades 
que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca, acompanyar la comunitat 
en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però també, i més que mai, 
acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar continuïtat 
al Programa referent d'ocupació juvenil, amb la contractació per 12 mesos de professionals, que 
permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació juvenil en cada territori, amb dos 
objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les 
administracions públiques que treballen amb les persones joves; i, d'altra banda, donar la millor 



 
 
 
 

 
 

atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les seves 
casuístiques personals i/o socials. 
 

5. Així, el 20 de desembre de 2021, s’ha publicat al DOGC núm. 8566, la Resolució EMT/3721/2021, 
de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant la 
RESOLUCIÓ.  
 
Les subvencions previstes en aquesta Resolució estan destinades a unitats especialitzades en 
accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com al treball en xarxa amb els 
diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves amb especials vulnerabilitats per la 
qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via d'urgència donat que són finançades amb 
càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a Assumptes Laborals per a l'any 2021 i tenen 
assignació pressupostària dins de l'exercici 2021, d’acord amb allò establert a la RESOLUCIÓ.  
 

6. D’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta convocatòria les 
administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques relacionades a l'annex 
de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil per a la 
convocatòria 2021, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil o d'una Oficina jove 
de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar 
un espai adient per a executar les actuacions previstes en la RESOLUCIÓ.  
 
L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 

d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2021 del Programa Referents, que pel que fa a la comarca 
del Vallès Oriental, resta en el sentit següent:  

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

 
7. L’article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que es consideren actuacions subvencionables les descrites 

a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre. Concretament, es 
consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa 
referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició 
de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i que consisteixen 
principalment en: 

 
a) Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 

 
b) Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d'altres 

dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament 
impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

 
8. Per a l’execució del programa i en el marc de 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, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, ha previst un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant 
el PROJECTE, que té com a objectius:  
 



 
 
 
 

 
 

a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció a 
majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 
formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també a 
aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o reorientar 
la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En concret, l’atenció al 
jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres equipaments juvenils o ens locals de la 
comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la comarca 
per tal de poder oferir a les persones joves dels municipis que participin en el projecte una 
resposta adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els següents 
agents municipals i comarcals: 

i. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació 
pedagògica. 

ii. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que 
gestiona els equipaments juvenils de la comarca. 

iii. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
iv. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball. 
v. Personal tècnic del CONSELL COMARCAL que coordina els programes Singulars 

o altres programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves 
d’entre 16 i 29 anys.  

vi. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de 
les persones joves del Vallès Oriental. 

Les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a terme una tasca molt 
descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió comarcal en llur treball. 

c. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina Jove 
del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels recursos 
existents. 

9. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 
COMARCAL llur voluntat en la participació al PROJECTE.   

 
10. El 29 de desembre de 2021, el director del Servei Públic Ocupació de Catalunya,  senyor Juan José 

Torres López, ha emès la resolució d’atorgament d’una subvenció al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 EUR) per establir 2 unitats especialitzades 
en ocupació juvenil.  



 
 
 
 

 
 

 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni de col·laboració per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació en 
l’execució del PROJECTE en el marc del Programa referent d'ocupació juvenil, corresponent a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, que subjecten en les següents, 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

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 EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2021, 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. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni 
de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en l’execució del PROJECTE corresponent al  Programa referent 
d'ocupació juvenil, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel municipi de 

__________________ de 3 ________________, en la forma que permeti complir l'objectiu i la finalitat, 
executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la 
subvenció, mitjançant el desenvolupament de les actuacions subvencionables que estableix l’ORDRE 
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i la pròrroga o la contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament 
per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
 
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  
 

b) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit 
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 31 
de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de 
desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin 
inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes que 
preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent el compliment de 

la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la 
concessió de la subvenció.  

 
b) Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i seguiment dels 

usuaris.  
 

c) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i de 
forma específica amb les persones tècniques referents.   

 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al CONSELL 

COMARCAL l’import que en resulti.  
 

e) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari per tal que el 
CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat beneficiària 
de la subvenció sempre i quan aquestes obligacions estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 
 

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, 



 
 
 
 

 
 

tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors. 
 

g) Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions sol·licitades o concedides 
per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació 
donada als fons percebuts. 

 
h) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que corresponguin en matèria de 

prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 
 

i) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions de publicitat 
que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a l’objecte del conveni.  
 

j) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la 
subvenció.  
 

k) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

l) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes que 
preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
m) Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què 

aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu l’ORDRE 
i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL, que haurà de ser suficient perquè 
l’AJUNTAMENT pugui complir-lo i alhora permeti al CONSELL COMARCAL poder complir amb les 
seves obligacions.  
 

n) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 
Quart. Règim econòmic  
 
1. Per a l’execució d’aquest PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL hi destina l’import de la 

subvenció atorgada per raó de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 
4____________________, a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de setembre de 
2022.  

 
2. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pel retard en el pagament 

de la quantitat esmentada en l’epígraf precedent. 
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3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó d’aquest 
conveni.  
 

Cinquè. Comissió de seguiment  
 

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de les 
obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 

 
a) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que preveu 

aquest conveni.  
 

b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte o en el seu defecte el o la 
gerent del CONSELL COMARCAL, que la presideix.  
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) Un/a tècnic/a de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un/a tècnic/a del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té la 
condició de vocal. 

 
e) El secretari o la secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan o 

per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, assisteix a les 
sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener 
de 2022 fins al compliment de les obligacions que s’hi contenen. Nogensmenys, les hores de dedicació 
previstes al pacte 2 a) d’aquest conveni finalitzen el 30 de desembre de 2022.  
 
Setè.  Extinció 

 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.  
d) La revocació o la nul·litat de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL relacionada a l’expositiu 

desè d’aquest conveni.  
e) La manca de finançament suficient per a l’execució del PROJECTE supralocal.  
f) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  

 
Vuitè. Jurisdicció  



 
 
 
 

 
 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir aquest conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent següent:   

 
a) En relació amb el pacte 2 a):  

 

Ajuntament Hores mensuals de dedicació 

Tagamanent 1,5 

Fogars de Monclús 1,5 

Campins 1,5 

Vilalba Sasserra 2 

Santa Maria de 
Martorelles 

2 

Figaró-Montmany 2 

Aiguafreda 3 

Vallromanes 3 

Cànoves i Samalús 3 

Sant Pere de 
Vilamajor 

3.5 

Vilanova del Vallès 3.5 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

3.5 

Sant Feliu de 
Codines 

3.5 

L’Ametlla del 
Vallès 

4 

Santa Maria de 
Palautordera 

4 



 
 
 
 

 
 

Llinars del Vallès 4 

La Roca del Vallès 20 

Sant Fost de 
Campsentelles 

20 

 

b) En relació amb el pacte 4.1: 

 

Ajuntament Import 

Tagamanent 350,00 € 

Fogars de Monclús 350,00 € 

Campins 350,00 € 

Vilalba Sasserra 500,00 € 

Santa Maria de 
Martorelles 

500,00 € 

Figaró-Montmany 500,00 € 

Aiguafreda 650,00 € 

Vallromanes 650,00 € 

Cànoves i Samalús 650,00 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

750,00 € 

Vilanova del Vallès 750,00 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

750,00 € 

Sant Feliu de 
Codines 

750,00 € 

L’Ametlla del 
Vallès 

850,00 € 

Santa Maria de 
Palautordera 

850,00 € 

Llinars del Vallès 850,00 € 



 
 
 
 

 
 

La Roca del Vallès 4.100,00 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

4.100,00 € 

 
3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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