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MARIA JESÚS PENA NAVARRA,
SECRETÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
CERTIFICO: Que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2022, adoptà
el següent acord:
“5.Acord d’adhesió al conveni signat entre les entitats municipalistes amb el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en l’execució de programes en l’àmbit de
competències de la Direcció General d’Execució Penal i de Justícia Juvenil, per a
l’execució de treballs en benefici de la comunitat.
Atès que, per part de les entitats municipalistes ACM i FM, conjuntament amb el Departament
de Justícia, es va signar un conveni per tal que els Ajuntaments que ho desitgessin s’hi
adherissin amb la voluntat de col·laborar en l’execució de treballs en benefici de la comunitat,

Josep Maria Gras Charles

Atès que, per part de l’Ajuntament d’Alcoletge es considera que es tracta d’una bona eina de
col·laboració entre institucions per oferir serveis en els àmbits socials, educatius, de cultura,
salut i lleure per garantir la finalitat de reeducació i reinserció dels menors,
Atès que l’Ajuntament d’Alcoletge ja ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en aquest
tipus d’eines, com per exemple, mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb el
CCSegrià per a l’execució del programa treball i formació per a persones joves tutelades i
extutelades 2021,
Vistos els antecedents exposats i a l’empara de les competències municipals atribuïdes al ple de
la Corporació, a l’empara del que preveu l’art. 52 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’art. 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local el Sr. Alcalde formula,
al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoletge, al conveni signat entre el
Departament de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), per tal de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de
competències de la Direcció General d’Execució Penal i de Justícia Juvenil.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Justícia i a les entitats municipalistes
signataris del conveni, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i
formalització del conveni, així com dels documents que siguin procedents per assolir
l’efectivitat d’aquest acord, així com d’aquells altres que es signin en el seu desplegament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze. “

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 1 de 2

11/05/2022 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

11/05/2022 Alcalde

Atès que, segons el pacte tercer del conveni la voluntat d’adhesió de les entitats locals
associades a l FMC i a l’ACM s’ha de formalitzar per mitjà d’un document incorporat com a
annex I en el conveni, sens perjudici de que – prèviament i en compliment de l’art. 52.2 g9 de la
Lleu municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 22.2 g) de la LBRL s’ha d’adoptar el
corresponent acord plenari d’adhesió,
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I, perquè així consti, lliuro el present certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcoletge, a data de signatura electrònica.
La secretària, Maria Jesús Pena Navarra
Vist i plau, l’alcalde, Josep Maria Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica

Josep Maria Gras Charles

1En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves
dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les seves dades passaran a formar part dels fitxers
responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser
comunicades a aquelles Administracions Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi.
En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest Ajuntament o bé mitjançant l'espai
d'atenció al ciutadà de la pàgina web.

Maria Jesús Pena Navarra
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11/05/2022 Secretària-Interventora
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11/05/2022 Alcalde
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