
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
 

PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
 
 
Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria 
d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 

 

 
Joventut i Esport 
EXP: X2022003081 

 

RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va 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’11 de juliol de 2022, el senyor Martí Pujol Casals, alcalde de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, la senyora Maria Neus Puig Casademunt, secretària de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, i la senyora Núria Caellas Puig, secretària accidental del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, van signar el conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en 
matèria d’ocupació juvenil, en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació 
juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021 amb 
diversos ajuntaments, en endavant el CONVENI. 

 
3. Durant els mesos de juny i juliol de 2022 el 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 i a la Resolució EMT/3721/2021, en endavant el PROJECTE, no s’ha pogut 
descentralitzar al municipi de Llinars del Vallès per manca de personal. 

 
4. El 16 de novembre de 2022, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 

E2022018739, l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha sol·licitat la minoració del cost del 
CONVENI, proporcional als dos mesos d’interrupció del servei. 

 
5. El 18 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Llinars ha fet efectiu l’ingrés de 850,00 euros al 

compte del Consell Comarcal del Vallès Oriental, operació 1.20220000966. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la modificació del CONVENI amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès de la manera 

següent:  



 
 
 
 

 
 

 
Al pacte QUART, de 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 708,33 €, a 
transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 31 de desembre de 
2022. 

 
L’import a aportar és el resultat de la minoració aplicada a causa de 2 mesos 
d’interrupció del servei.”  

 
2. Procedir a la devolució d’ingressos a l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un import total 

de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de l’aplicació 
pressupostària 33 46242.  

 
3. Notificar aquest acord a l’ajuntament interessat.” 

 
2. El 18 de juliol de 2022, l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha ingressat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental l’import de 850,00 euros corresponent a la quantía total 
pactada al conveni formalitzat l’11 de juliol de 2022, 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 i a la Resolució 
EMT/3721/2021. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

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

2. La Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, 
per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis. 

 
4. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix 
la pròpia llei. 

 



 
 
 
 

 
 

5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 

6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint 
en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre 
d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica 
predominant. 

 
7. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens 
locals, sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb 
les altres administracions públiques, en els termes establerts per les lleis. 

 
8. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva. 

 
9. L’article 14 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el 
sistema d’ocupació de Catalunya, les següents: 

 
1) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les 

administracions locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives de Catalunya. 

2) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen 
programes en el marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de 
desenvolupament de les polítiques d’ocupació. 

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 

11. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
12. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una 
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú. 



 
 
 
 

 
 

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

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

 

 

Per això,  

 

PROPOSO al Ple que acordi:  

 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 

juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 

corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la 

Resolució EMT/3721/2021, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal, assistit per la 
secretària del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Martí Pujol Casals, alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, 
assistit per la senyora Neus Puig Casademunt, secretària de l’ajuntament. 
 

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 
noviembre. 
 
L’alcalde president, 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 document, i  

 
 

M A N I F E S T E N 
 

1. Que l’11 de juliol de 2022 el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en endavant 
l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni 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, modificada per l'Ordre TSF/166/2019 d'1 d'agost, en endavant 
ORDRE, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2021, en endavant RESOLUCIÓ, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, en 
endavant i en el seu conjunt el CONVENI.  

 
2. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE el CONSELL COMARCAL, ha 

previst un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 



 
 
 
 

 
 

 
3. Que el 18 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha ingressat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental l’import de 850,00 euros. 
 
4. Que durant els mesos de juny i juliol de 2022 el PROJECTE, no s’ha pogut 

descentralitzar al municipi de Llinars del Vallès per manca de personal. 
 
5. Que l’AJUNTAMENT ha sol·licitat la minoració del cost del CONVENI, proporcional als 

dos mesos d’interrupció del servei. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta 
addenda modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents   
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquesta es modifica el CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT 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 i a la 
RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda, es modifica l’import que aporta l’AJUNTAMENT al CONSELL 
COMARCAL per a l’execució del PROJECTE supralocal, que esdevé en set-cents vuit 
euros amb trenta-tres cèntims (708,33 EUR), a transferir al CONSELL COMARCAL. Aquest 
import és el resultat de la minoració aplicada a causa dels dos mesos en què el servei ha 
estat interromput. 
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per 
aquesta addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins 
a la finalització del conveni que modifica. 
 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta 
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i la signen. ” 

 

2. Aprovar la devolució d’ingressos a favor de l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un 

import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de 

l’aplicació pressupostària 33 46242. 

 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Llinars del Vallès. 

 
Document signat electrònicament. 
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