
 
 
 
 

 
 

OD-16 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
CI, de 16 de novembre de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Montmeló, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució 
EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, 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), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el seu conjunt 
l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la convocatòria 

per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
(ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i Formació, 
s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació administrativa 
irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat d’aquestes 
persones. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de Migracions, 
Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 

2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en 
l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 



 
 
 
 

 
 

-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en aquesta 
convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries de 
les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri per motiu 
d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o 

familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de ciutadà de la 
Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació 
es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que consta a l'article 
9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals superiors a 120 dies 
a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat acollides en centres de la 
DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de 
protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits 
centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 

el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació 
en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 
 



 
 
 
 

 
 

2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, les 
quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 
El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 12 
mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 
de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a la 
Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, la 
quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. 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 el projecte d’assistència tècnica supralocal 
següent: 

 

    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 Domicilis particulars. 



 
 
 
 

 
 

d’actuació 
 
 

9. L’ajuntament de Montmeló, ha comunicat al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència 
tècnica corresponent al projecte que s’indica a continuació amb el nombre d’assistències 
següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 
programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan José 
Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització de les 
actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i la 
Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta el 
CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

12. En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc 
de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

 
13. Les obligacions del CONSELL COMARCAL, seran les següents: 

 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma 

que permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, 

si s'escau, als recursos formatius més adients. 
 

c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el 
material escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
que consten a la base 31 de l’ORDRE.  

 
d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra 

documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc 
anys, a comptar de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la 
subvenció o de la data de presentació del justificant corresponent, si és anterior. 

 
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents 
justificatius de les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir 
del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en què s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar 



 
 
 
 

 
 

les entitats beneficiàries sobre la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de 
conservar en forma d'original o en versió electrònica de documents originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que 

determinen la concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que hagi establert en l’ORDRE.  

 
f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 

l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la 
base 20 i la base 21 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la 

normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 
finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 

termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL 
COMARCAL d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels 

riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els 

riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 
m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 

caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE 
i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
14. L’AJUNTAMENT s’obliga a:  

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al 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) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 

planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes 
de dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar 

el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa 
de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de 

prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són 
establertes al pacte 9.2 d’aquest conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir 

contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar 
aquest fet al CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal 
de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del 
Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat 
condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en 

relació amb la realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el 
mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s 
treballador/s participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota 

aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les 
accions o que sigui necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li 
indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació 

que els sigui requerida per raó d’aquest conveni.  
 

k) Comunicar al CONSELL COMARCAL 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, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la 
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, 
en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar 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.  

 
n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a 

efectes de l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, 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 estiguin vinculades a l’objecte del 
conveni. 
 

o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de 
caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE 
i la RESOLUCIÓ.  

 
p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la 

documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i 
verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora de el FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans 
que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer 
dels ajuts que finança el FSE. 

 
q) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions 

de publicitat que s’escauen en l’execució de la subvenció vinculades a l’objecte del 
conveni.  

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

 
s) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 
Únic- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de 
Montmeló 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, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per 
l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, en els termes 
esmentats en aquest informe.  

 

2. El 16 de novembre 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 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), 
modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant l’ORDRE. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. 
BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ.  

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i 
Formació, s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació 



 
 
 
 

 
 

administrativa irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat 
d’aquestes persones.  
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 
 
L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 
l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions 
previstes en l’ORDRE. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 
són les següents: 
 
2.1. 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 i són a jornada completa. 
 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
2.2. Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en 
aquesta convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. En el cas de les entitat locals és de 1.619,50 euros.  
 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'ORDRE, la quantia 
diària és de 53,24 euros. 
 

3. 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 a) de l'annex 1 de l’ORDRE, 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.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, les persones destinatàries de les 
subvencions són les que recull la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 

 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte 
d'altri per motiu d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 



 
 
 
 

 
 

a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 
Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de 
ciutadà de la Unió Europea. 
 

b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers 
mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, 
només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta 
acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que 
consta a l'article 9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals 
superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin 
un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els 
períodes de permanència en els referits centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

 



 
 
 
 

 
 

11. 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.  

  
12. 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.  
 

13. 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. 

 
14. 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.  

 
15. 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 l’Ajuntament de 

Montmeló, 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, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, 
de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les 
actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, d’acord amb el redactat 
següent:  
 

“REUNITS 



 
 
 
 

 
 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas Puig.   
 
I de l’altra, el senyor Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló,  assistit  per la 
secretària de la corporació, la senyora Rosa March Escué. 
 

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 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.  
 
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 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), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, en endavant i en el seu conjunt 
l’ORDRE.  

 
2. El 15 de febrer de 2022, s’aprovà la Resolució EMT/349/2022, per la qual s'obre la convocatòria 

per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació 
(ref. BDNS 610949), en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
La introducció de la RESOLUCIÓ estableix que la línia ACOL del Programa Treball i Formació, 
s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació administrativa 
irregular amb disposició de fer un arrelament social, mitjançant l’ocupabilitat d’aquestes 
persones.  
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb la Direcció General de Migracions, 
Refugi i Antiracisme impulsen la línia ACOL des de fa quatre anys. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 

2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en 
l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre. 
 
Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu l’article 2 de la RESOLUCIÓ, 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 i són a jornada completa. 



 
 
 
 

 
 

 
No està permesa la substitució de les persones contractades. 
 
-  Actuació d'acompanyament 
 
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 l’ORDRE, i en aquesta 
convocatòria no té caràcter obligatori. 
 
L'article 7 de la RESOLUCIÓ determina les quanties per mòdul econòmic mensual a 
subvencionar. 
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, poden ser persones destinatàries de 
les subvencions les recollides a la base 6 de l'annex 1 de l’ORDRE. 
 
Per aquesta convocatòria, les persones destinatàries han d'obtenir una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte d'altri per motiu 
d'arrelament social. 
 
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la 
presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents: 
 
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o 

familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de ciutadà de la 
Unió Europea. 

 
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos 

dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només 
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació 
es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d'empadronament històric que consta a l'article 
9.2 de la RESOLUCIÓ. Excepcionalment, s'admetran baixes padronals superiors a 120 dies 
a les persones joves que durant la minoria d'edat hagin estat acollides en centres de la 
DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un certificat emès pel servei de 
protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits 
centres públics.  

 
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol. 

 
5. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 

el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

6. La base 2 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
2.1 Les actuacions que es poden subvencionar, per donar compliment a l'objecte d'aquest 
Programa, que correspon al servei ocupacional de Foment de l'ocupació, són les següents: 
 
a) Actuació de contractació laboral. 
 
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació 
en competències bàsiques. 
 
c) Actuació d'acompanyament. 
 
A la base 5 es descriu l'objecte i contingut d'aquestes actuacions. 



 
 
 
 

 
 

 
2.2 La resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables dels projectes de 
millora de l'ocupabilitat en atenció a les persones destinatàries, que inclou l'actuació de 
contractació laboral i, si escau, l'actuació de formació i/o l'actuació d'acompanyament. 

 
7. L’article 7 de la RESOLUCIÓ, amb el títol Quantia, disposa el següent:   

 
7.1. Actuació de contractació laboral 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, les 
quanties dels mòduls econòmic són les següents: 
 
a) Per les entitats locals: 
El mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, per una contractació de 12 
mesos, la quantia de la subvenció és de 19.434,00 euros. 
D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 
de setembre, la quantia diària és de 53,24 euros. 
L'informe tècnic motivat elaborat al respecte pren la referència del 50% de la mitjana salarial 
catalana establerta per l'INE, última dada publicada, i s'inclouen les despeses de cotització a la 
Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 
 
7.2 Actuació d'acompanyament 
 
D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, la 
quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,04 euros. 

 
8. 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 el projecte d’assistència tècnica supralocal 
següent: 

 

    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. 

  
 
 

9. L’Ajuntament de Montmeló, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 
COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al projecte que s’indica a 
continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
10. El 7 de març de 2022, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció del 

programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ.  
 

11. El 28 de juny de 2022, el Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan José 
Torres López, ha emès la resolució d’atorgament de la subvencions per a la realització de les 
actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i la 
Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 
Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, on hi consta el 
CONSELL COMARCAL, d’acord amb l’annex 2 de la resolució.  
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ que subjecten 
en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. 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), 
modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril. 
 

2. La Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 
610949). 

 

3. La Resolució d’atorgament de la subvencions, de 28 de juny de 2022, per a la realització de les 

actuacions de la línia ACOL d’acord amb la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer i la 

Resolució EMT/1306/2022, de 29 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim previst a la 

Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 

relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació, emesa pel Director 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyor Juan José Torres López. 

4. 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.  

 



 
 
 
 

 
 

5. 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. 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.  

 
10. 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.  

  
11. 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.  

 
12. 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. 

 
13. 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 per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent al 
projecte supralocal de servei temporal de suport a les llars en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació 

corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat el projecte 
d’assistència tècnica de servei temporal de suport a les llars. 
 

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

 

Nom del projecte Durada Nombre d'assistències 

Servei temporal de suport a les llars 1 any 1 

 
 

Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 

permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, dur a terme l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans de la 
finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de contracte. 
 

b) Vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si s'escau, 
als recursos formatius més adients. 

 
c) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota la inversió o tot el material 

escrit que resulti de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió que consten a la 
base 31 de l’ORDRE.  
 

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), així com qualsevol altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar de la data 
de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o de la data de presentació del 
justificant corresponent, si és anterior. 

 



 
 
 
 

 
 

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents justificatius de 
les despeses cofinançades per el FSE durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre de 
l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què s'hagin inclòs les 
despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les entitats beneficiàries sobre la 
data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
e) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la 

concessió o el benefici de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha 
de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de 
l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que 
hagi establert en l’ORDRE.  

 

f) Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a l'execució i 
la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 i la base 21 de 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini que s’hi preveu.  

 
g) Tramitar davant l’òrgan competent de la subvenció qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa 

vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i sens perjudici de 
la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els termes i condicions que 
preveu l’ORDRE. 

 
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que 

s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de deixar 
indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte sisè d’aquest 
conveni.  

 
i) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
j) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 

laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

k) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

l) Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes justificades 
i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  

 
m) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 

personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
n) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  



 
 
 
 

 
 

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al 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) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i de 
forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de planificació de 

tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de dues setmanes amb 
una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   

 
d) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte 

desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de riscos laborals 
d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
e) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 

riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
f) En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb 

menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al CONSELL 
COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb l'obligació de 
disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, 
que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. 

 
g) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb la 

realització del/s projecte/s.  
 

h) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, comunicar 
al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix dia en què es 
produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s participant/s.  

 
i) Conservar, posar a disposició i quan s’escaigui entregar al CONSELL COMARCAL tota aquella 

informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin aportant tota la informació que els 
sigui requerida per raó d’aquest conveni.  

 
k) Comunicar al CONSELL COMARCAL 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, amb la finalitat que se'n puguin avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha 
d'efectuar tan aviat com se'n tingui constància i, en qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que 
s'hagi donat als fons percebuts. 

 
l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni. 
 

m) Facilitar 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.  

 



 
 
 
 

 
 

n) Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció, 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 estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

 
o) Complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal i tractar les dades de caràcter 

personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  
 

p) D’acord amb allò establert a la Base 23a epígraf s), col·laborar i facilitar tota la documentació que els 
sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de 
Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora de el FSE- de la 
Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes 
funcions de control i financer dels ajuts que finança el FSE. 
 

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

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

 
s) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
Aquest conveni és gratuït per a l’Ajuntament. 
 
Sisè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per causes 
justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL COMARCAL.  
 
Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu aquest 
conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò establert a 
l’ORDRE. 
 
Setè. 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) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL COMARCAL.  
 

b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  
 

c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 
 

d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que preveu 
aquest conveni.  

 
e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  



 
 
 
 

 
 

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

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

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

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

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

 
f) 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.  
 

Vuitè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Termini d’execució: 

 
El termini d’execució del projecte ha de complir les previsions de l’article 14 de la RESOLUCIÓ.  
 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE o la RESOLUCIÓ.  

 
2. L’assistència tècnica no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les 

obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials de 

l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de prevenció extern, i 
trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 
  

b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en l’epígraf 
precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i notificar al 
CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions que proposa d’acord 
amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i segons les circumstàncies dels 
llocs de treball, pronunciant-se també expressament en relació amb els equips de protecció 
individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que puguin 
ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el CONSELL 

COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions proposades per 
l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la planificació de l’activitat 
preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici de les accions, l’avaluació i la 
planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 



 
 
 
 

 
 

 
d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció 

individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’inici del treball de 
cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva 
definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   mitjançant 
una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció individual signat/s pel/s 
treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  

 
Novè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al compliment 
de les obligacions que s’hi contenen, i no més enllà de la vigència de la RESOLUCIÓ.  
 
Desè. Naturalesa del conveni  
  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del 
sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, 
supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; i a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis. 
 
Onzè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. 

  
2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  
 

a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de 
modificació amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  
b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de modificació del 
conveni en seu de Comissió de seguiment. 
c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans competents 
respectius.     
d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 

 
Dotzè. Extinció 
 
1. 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 impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i haurà de fer front a 
les quantitats que resultin a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al 
CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar per qualsevol concepte, inclosa 
la/les indemnització/ns per finalització del/s contracte/s, deixant indemne el CONSELL COMARCAL 
de qualsevol tipus de responsabilitat. 
 

Tretzè. 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 el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 
seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló. 

 

 
 
Document signat electrònicament. 
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