
 

 

OD-14 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic 
del conveni amb els ajuntaments de  Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del 
Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de maig de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de setembre de 2021, s’aprovà l’Ordre EMT/176/2021, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), en 
endavant l’ORDRE.  

 
2. El 31 de setembre de 2021 surt publicada al DOGC, núm. 8575, la Resolució EMT/3879/2021, de 22 

de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les 
actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL 
REACT) (ref. BDNS 603468). Regulada per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 
En endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. Les actuacions subvencionables són: 
 

3.1 Actuació d'experiència laboral, contractacions de 12 mesos a jornada completa. 
3.2 Actuació d’acompanyament d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de 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:  

 
1.    Administració electrònica i gestió de la informació 
2.    Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
3.    Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
4.    El Vallès verd 
5.    Fem lluir el Vallès Oriental! 
6.    Servei temporal de suport a les llars 
7.    Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
8.    Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  



 

 

9.    Suport al benestar comunitari i social. 
 

El detall dels projectes és el següent:  

 
 

1, 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 dels treballadors i treballadores del present Programa. 

Actuacions 

 Actualització base de dades: comerços, teixit associatiu, dades dels Serveis Locals 
d’Ocupació. 

 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 municipals, biblioteques, Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 

2.Capacitació telemàtica de la ciutadania. 
Les mesures preventives per la COVID-19 han incorporat de manera sobtada la implementació de les eines 
telemàtiques per a qualsevol gestió, especialment a l’administració pública, i s’ha observat que hi ha un gran nombre 
de persones que no disposen de les competències necessàries per dur-les a terme. Aquests canvis s’han incorporat 
al funcionament habitual de les administracions i generen diferències en l’accés que amb aquest projecte el Consell 
Comarcal busca compensar. 

Objectiu Capacitar les persones per a saber fer les seves gestions telemàticament de manera autònoma. 

Actuacions 
 Atenció a la ciutadania i informació sobre les tramitacions telemàtiques. 
 Formació individualitzada per tal de dotar a les persones dels coneixements necessaris. 
 Elaboració de manuals i protocols. 

Perfil del lloc 
de treball 

Capacitadors/es en gestions telemàtiques 

Tasques 
 Atenció personalitzada 
 Atenció telefònica  
 Elaboració de manuals i protocols 



 

 

 Impartició de píndoles formatives individuals i grupals 

Espais 
d’actuació 

Teletreball, Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals. 

 
 

 

3.Campanya de desforestació al Vallès Oriental 
Per tal de donar suport a les administracions locals, amb aquesta actuació treballem per la millora del medi ambient, 
en projectes puntuals d’actuacions forestals. 

Objectiu Reforçar el manteniment d’espais forestals per la prevenció riscos d’incendis i altres incidents. 

Actuacions 
 Suport a la poda de l'arbrat. 
 Neteja boscos per risc caigudes. 
 Manteniment de boscos. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona forestals. 

Tasques 

 Neteja preventiva 
 Segar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Tala i processat d’arbres 
 Desembosc 

Espais 
d’actuació 

Boscos, passejos fluvials, rieres i torrents, talussos, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions. 

 
 

4. El Vallès verd 
Els espais verds de la comarca són elements fonamentals en una bona qualitat de vida per a la ciutadania i els seus 
i les seves visitants. En aquesta actuació, donem suport a les administracions locals, dins d’esdeveniments, i en la 
millora d’aquests espais. 

Objectiu 
Realitzar campanyes puntuals de manteniment i millora dels espais verds del Vallès Oriental, per 
tal de que la ciutadania en puguin gaudir. 

Actuacions 
 Manteniment dels carrers i zones verdes per esdeveniments puntuals. 
 Neteja de reforç d’espais verds de la comarca. 
 Posada en marxa i manteniment d’horts escolars. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de jardineria. 

Tasques 
 Segar 
 Esporgar 



 

 

 Netejar i recollir 
 Plantar i adobar 
 Desherbar 
 Desbrossar 
 Poda 
 Reg 

Espais 
d’actuació 

Parcs i jardins, places, passejos fluvials, rieres i torrents, passejos, camins i carrers, barris i 
urbanitzacions, edificis i espais públics. 

 
 

5. Fem lluir el Vallès Oriental! 
Amb aquesta actuació ens proposem promoure la millora dels elements patrimonials de la comarca, així com 
l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 

Objectiu 
Rehabilitar, condicionar i  fer accessibles espais públics concrets, espais turístics i monuments, 
per tal que llueixin bonics i segurs per a la ciutadania. 

Actuacions 

 Neteja de cementiris i/o solars abandonats. 
 Neteja i condicionament d’equipaments per a esdeveniments. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 Rehabilitació i manteniment d'espais patrimonials del Vallès Oriental.  
 Manteniment d'itineraris turístics d'abast comarcal. 
 Rehabilitació d’equipaments de serveis a la ciutadania. 

Perfil del lloc 
de treball 

Peó/peona de neteja 
Peó/peona d’obra 

Tasques 

Peó/na de neteja: 
 Neteja de la via pública 
 Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
 Neteja de terres i mobiliari als equipaments 
 Neteja de vidres 

 
Peó/peona d’obra 
 Càrrega i transport de materials de construcció 
 Realització de barreges. 
 Retirada de runes i altres materials. 
 Suport en reformes dels espais de les actuacions. 

Espais 
d’actuació 

Via pública, equipaments i edificis municipals, parcs. 

 
 

 

6. Servei temporal de suport a les llars 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on s’han detectat 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 en aquelles llars on es detecten necessitats especials d’atenció, sigui per dependència o per 
situació de risc social, actuacions puntuals de millora de la llar i, d’acompanyament i neteja. 

Actuacions 
 Acompanyaments a gestions i visites mèdiques a persones grans i persones amb 

dependència. 
 Neteja i manteniment general de l’habitatge. 

Perfil del lloc 
de treball 

Auxiliar de la llar 

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

Espais 
d’actuació 

Domicilis particulars. 

 
 

7. Campanyes informatives de conscienciació a la ciutadania 
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. 
Oferir informació a la ciutadania sobre diferents campanyes específiques, com ara sobre recollida 
selectiva, cens d’animals domèstics, etc., i sobre el bon ús dels equipaments i espais públics. 

Actuacions 

 Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de necessitats de la població, 
etc. 

 Campanyes de conscienciació a la ciutadania. 
 Suport a l’atenció a l’usuari als equipaments municipals. 

Perfil del lloc 
de treball 

Agents cívics/ques. 
Ajudants de consergeria. 

Tasques 

 Informar sobre ordenances locals de civisme i convivència. 
 Conscienciació a la ciutadania sobre diverses aspectes de civisme. 
 Col·laboració en la recollida d’informació sobre l’ús de l’espai públic i altres dades municipals. 
 Informació al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals i programes. 
 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). 

 
 

8. Reforcem l’educació de la infància i el jovent.  
 
L’educació de la infància i el jovent és el resultat de la participació de diversos agents: l’escola, la família, la comunitat, 
les administracions. Degut als canvis en l’ús de les TIC en educació, aquelles famílies amb menys recursos per 
traslladar els coneixements als seus infants i joves es troben en desavantatge.  



 

 

El Consell Comarcal es proposa amb aquest projecte compensar aquestes diferències donant suport a les famílies, 
i als i a les alumnes. 

Objectiu 
Oferir suport telemàtic i presencial en les tasques educatives als estudiants, gamificació  de 
l’aprenentatge i implicació familiar en el procés d’aprenentatge dels fills i filles. 

Actuacions 

 Suport i acompanyament telemàtic i presencial en el procés d’aprenentatge dels i de les 
participants. 

 Seguiment de les tasques acadèmiques. 
 Contacte i capacitació telemàtica de les famílies per acompanyar els i les menors en el seu 

procés educacional. 

Perfil del lloc 
de treball 

Educador/a de reforç escolar 

Tasques 

 Trucades telefòniques i videoconferències 
 Acompanyament individualitzat i grupal d’alumnes 
 Resolució de dubtes en les tasques acadèmiques 
 Elaboració de tutorials sobre el funcionament de les plataformes telemàtiques per al 

seguiment del curs 
 Suport a les famílies per l’acompanyament educatiu 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal, ajuntaments, teletreball.  

 
 

9. Suport al benestar comunitari i social. 
En els àmbits escolars, comunitaris i socials, l’accés i l’ús dels serveis públics pot requerir el suport de personal 
addicional. En aquells esdeveniments en que la participació augmenta notablement sorgeix la necessitat de facilitar 
l’ús dels serveis per part de la infància, les persones amb dependència o amb necessitats especials. 

Objectiu 
Donar suport a l’atenció de persones amb especials necessitats i la seva participació en 
esdeveniments o activitats de caràcter públic. 

Actuacions 
 Acompanyament i suport en l’ús dels espais públics. 
 Control d’accessos i desplaçaments en esdeveniments. 
 Recolzament dels serveis municipals en l’atenció de persones amb especials necessitats. 

Perfil del lloc 
de treball 

Assistent comunitari 

Tasques 
 Suport en l’atenció a persones amb especials necessitats. 
 Recolzament en l’accessibilitat dels espais municipals i espais públics. 
 Reforç en esdeveniments i espais d’alta concentració de públic 

Espais 
d’actuació 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, equipaments municipals, via pública. 

 

 
 



 

 

5. El 27 de gener de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 

 
6. L’Ajuntament de Cardedeu, comunicà al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica al 

projecte que s’indica a continuació: 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
  
7. L’Ajuntament de Vallgorguina, comunicà al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica 

al projecte que s’indica a continuació: 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
 
8. El 23 de març de 2022 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar aprovar el contingut 

i la signatura del conveni de col·laboració amb els ajuntaments esmentats en el marc de la 
convocatòria anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies MG52, PRGC i PANP. 

 
9. Entre els mesos de març i maig de 2022 es van seleccionar les persones treballadores que presten 

servei en el marc del Programa Treball i Formació. Durant la selecció, el lloc de treball de 
capacitadors/es en gestions telemàtiques, per prestar l’assistència tècnica a Cardedeu, i el lloc de 
treball d’auxiliar administratiu/va, per prestar l’assistència tècnica a Vallgorguina, no van poder ser 
coberts per manca de candidatures amb els requisits i les competències necessàries pel lloc de treball. 
 

10. El 25 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Vallgorguina sol·licita un canvi d’assistència tècnica, registre 
d’entrada E2022005834, demanant l’assistència tècnica corresponent al projecte “Fem lluir el Vallès 
Oriental!”, en l’ocupació de peó/na d’obres, en substitució de l’assistència tècnica corresponent al 
projecte “Administració electrònica i gestió de la informació”. 
 

11. El 27 d’abril de 2022 l’Ajuntament de Cardedeu sol·licita un canvi d’assistència tècnica, registre 
d’entrada E2022005947, demanant l’assistència tècnica corresponent al projecte “Administració 
electrònica i gestió de la informació”, en l’ocupació d’auxiliar administratiu/va, en substitució de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte “Capacitació telemàtica de la ciutadania”. 
 

12. El 29 d’abril de 2022, el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya resol atorgar al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental el total de la subvenció sol·licitada. 
 

13. Per tot això cal modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura dels convenis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental amb l’Ajuntament de Cardedeu i amb l’Ajuntament de Vallgorguina en el 
marc de la convocatòria anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies MG52, 
PRGC i PANP, en el sentit següent: 
 

A la part expositiva del conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu, on diu: 
 

“ 



 

 

11. L’Ajuntament de Cardedeu, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 

“ 
Ha de dir: 
 

“ 
11. L’Ajuntament de Cardedeu, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

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 “Capacitació telemàtica de la 
ciutadania” 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 “Administració electrònica i gestió 
de la informació” 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 Durada 
Nombre 
d'assistències 

Capacitació telemàtica de la ciutadania 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 Durada 
Nombre 
d'assistències 

Administració electrònica i gestió de la 
informació 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 Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Capacitació 
telemàtica de 
la ciutadania 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
“ 

 
Ha de dir: 
 

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

 
 
 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Administració 
electrònica i 
gestió de la 
informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

“ 



 

 

 
I on diu: 
 

“ 
4. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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 de l’1 de maig de 2022, 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:  

 

 
 
 
 

“ 

 
A la part expositiva del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina, on diu: 
 

“ 
12. L’Ajuntament de Vallgorguina, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
“ 
 

Ha de dir: 
 

“ 
12. L’Ajuntament de Vallgorguina, 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:  

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Capacitació telemàtica de la 
ciutadania 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 



 

 

“ 

 
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 “Administració electrònica i gestió 
de la informació” 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 “Fem lluir el Vallès Oriental!” en el 
marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ..” 

 
Al pacte segon, on diu: 
 

“ 
3. 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 Durada 
Nombre 
d'assistències 

Administració electrònica i gestió de 
la informació 12 

1 

 “ 

 
Ha de dir: 
 

“ 
3. 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 Durada 
Nombre 
d'assistències 

Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 

 “ 
 
Al pacte cinquè, on diu: 
 

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

 



 

 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Administració 
electrònica i 
gestió de la 
informació 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
“ 
 
Ha de dir: 
 

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

 

Nom del 
projecte Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinançam
ent  

Previsió cost 
treballadors  

 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 

Fem lluir el 
Vallès 
Oriental! 

12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 

“ 
 
I on diu: 
 

“ 
5. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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: 
 

“ 
6. No més enllà de l’1 de maig de 2022, 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:  

 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Administració electrònica i gestió 
de la informació 

22.172,12 € 
       4.434,42 € 



 

 

 
 
 
 

“ 
 

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

Per tant, PROPOSO,      
 
Única. Modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura dels convenis del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb l’Ajuntament de Cardedeu i amb l’Ajuntament de Vallgorguina en el marc de la convocatòria 
anticipada per l’any 2022 del Programa Treball I Formació, línies MG52, PRGC i PANP, en els termes 
exposats en aquest informe.” 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET  
 

1. L’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu i Vallgorguina, per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent 
a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució 
EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 
2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, 
PRGC i PANP, i l’acord d’aprovació de llur contingut específic.  
 

2. L’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), en 
endavant l’ORDRE.  
 

3. La Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, 
de les línies MG52, PRGC i PANP, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
anticipada per a l'any 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP, per a la presentació de 
sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'annex 1 de l'ORDRE.  
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de de l'Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents: 
 
-  Actuació de contractació laboral 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'ORDRE. 
 
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa. 
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Fem lluir el Vallès Oriental! 22.172,12 €        4.434,42 € 



 

 

-  Actuació d'acompanyament 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l’ORDRE, i té 
caràcter obligatori. 
 
L'article 15.4 de la RESOLUCIÓ determina les hores d'acompanyament a subvencionar en 
cada projecte. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, poden ser entitats beneficiàries 
de les subvencions, d'acord amb la base 3.1 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 que especifica l'annex 1 de 
la RESOLUCIÓ. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, els requisits específics de les persones destinatàries de cadascuna 
de les línies són: 

 
-  Línia MG52 

 
Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com 

a demandants d'ocupació no ocupades (DONO). 
 

- Línia PRGC 
 
Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de 
ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi 
suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc 
de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries 
d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania 
en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. 

 
Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia. 

 
- Línia PANP 

 
Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 

perceptores de prestació per desocupació. 
 
Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, 

les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a 
la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

 



 

 

Les persones destinatàries d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics en 
el moment de la selecció, 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 1 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són els següents:  
 
- Línia MG52: 19 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PRGC: 15 contractes de 12 mesos de durada. 
- Línia PANP: 15 contractes de 12 mesos de durada 

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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.  

 
12. 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.  

 
13. 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.  

  
14. 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.  
 

15. 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. 

 
16. 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.  

 
17. 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 la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut 

específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent 
a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, 
de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació 
amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, 
d’acord amb el redactat següent:  

 
 
a) En relació amb el 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 “Capacitació telemàtica de la 
ciutadania” 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 “Administració electrònica i gestió 
de la informació” en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 

 
 

b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:   
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 

 
 

Ha de dir:  

 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Cardedeu Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

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

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Cardedeu Capacitació telemàtica de la ciutadania 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 
 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

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

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Cardedeu Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 

 

 

d) En relació amb el pacte 5.4 del conveni, on diu:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Cardedeu 
Capacitació telemàtica de la 

ciutadania 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Cardedeu 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

 
     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
 
2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut 

específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació 
d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent 
a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, 
de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació 
amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, 
d’acord amb el redactat següent:  

 
 

a) En relació amb el 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 “Administració electrònica i 
gestió de la informació” 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 “Fem lluir el Vallès Oriental!” 
en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ. 

 
 



 

 

 
b) En relació amb l’expositiu 11è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:   

 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d’assistències 

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 

 
 

Ha de dir:  

 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada Total 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 



 

 

 

c) En relació amb el pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

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

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Vallgorguina Administració electrònica i gestió de la informació 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  

 
 
 
Ha de dir:  
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Durada 
Nombre 
d'assistències 
sol·licitades 

Previsió del 
10% de 
cofinançament  

Previsió cost 
treballadors 

Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

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

Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

Previsió del 
cost total  

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental! 12 1 1.943,40 €  19.434,00 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  470,22 €  22.172,12 €  



 
 
 
 

 
 

 

d) En relació amb el pacte 5.4 del conveni, on diu:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

     22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 
Ha de dir:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del total 
del cost 

 20% de la previsió del 
total del cost 

Ajuntament de Vallgorguina Fem lluir el Vallès Oriental!      22.172,12 €         4.434,42 €  

 
 

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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