
 
 
 
 

 
 

OD-18 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració 
amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra 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 10 de maig de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio Corral, 

ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, en sessió ordinària, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va prendre, 

entre d’altres, l’acord següent: 

“13. 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.” 

 
2. L’epígraf a) del pacte segon del conveni concreta que les hores mensuals de dedicació al municipi 

Vilalba Sasserra són: 4 hores. 

 
3. L’epígraf 1. del pacte quart del conveni concreta que l’aportació anual que ha de fer l’ajuntament de 

Vilalba Sasserra Comarcal és de vuit-cents cinquanta euros (850,00 EUR). 

 
4. A la comptabilitzat del Consell Comarcal del Vallès Oriental hi consta l’operació comptables RD 

12022000344 a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022 33 46242 per un import total de 500,00 euros. 

 
5. El 25 de març de 2022, mitjançant registre de sortida núm. S2022004875, el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental va notificar l’acord de Ple a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

 



 
 
 
 

 
 

6. El 13 d’abril de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. E2022005500, l’Ajuntament de Vilalba 

Sasserra va sol·licitar formar part del Programa Referent d’Ocupació Juvenil del Vallès Oriental l’any 

2022, amb una dedicació de 6 hores mensuals i mitjançant una aportació de mil dos-cents cinquanta 

euros (1.250,00 EUR) anuals. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra 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, aplicant les següents modificacions: 

 
a. A l’epígraf a) del pacte segon del conveni, relatiu a les obligacions del Consell Comarcal,  

 
On diu: “Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel 

municipi de Vilalba Sasserra de 4, 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.” 
 
Ha de dir: “Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel 

municipi de Vilalba Sasserra de 6, 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. A l’epígraf 1. del pacte quart del conveni, relatiu al règim econòmic: 

 
On diu: “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 850 €, a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de setembre 
de 2022.” 

 
Ha de dir: “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 1.250 €, a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de 
setembre de 2022.” 

 



 
 
 
 

 
 

2. Ampliar el dret reconegut 12022000344 per un import de set-cents cinquanta euros (750,00 EUR) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46242 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.” 

 

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 d’aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Vilalba Sasserra, 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, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 23 de març de 2022.  

 

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

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple. 

 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord de Ple, de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut específic del 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra 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, en els termes següents:  
 
a) En relació amb el pacte 2 a), ha de dir:  

 

Ajuntament  Hores mensuals de dedicació  

Vilalba Sasserra 6 

 
b) En relació amb el pacte 4.1, ha de dir:  

 

Ajuntament  Import 

Vilalba Sasserra 1.250 € 



 
 
 
 

 
 

 
2. Ampliar el dret reconegut 12022000344 per un import de set-cents cinquanta euros (750,00 

EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46242. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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