REUNITS

D’altra part Josep Maria Gras Charles, Alcalde de l’Ajuntament d'Alcoletge, en nom i
representació de l’esmentat Ajuntament en virtut de les facultats que li atribueix l’article
53.1 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
EXPOSEN

Segon. Que s’ha publicat al DOGC , la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre per
la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 de la línia de subvenció del Programa Treball
i Formació “joves tutelats i extutelats”, i la Resolució EMT/3623/2021 de 2 de desembre,
per la qual es modifica el termini d’execució de la subvenció prevista per la Resolució
EMT/2870/2021 de 17 de setembre, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2021 en
relació amb les actuacions del Programa Treball i formació joves tutelats i extutelats que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 584907). Regulada per
l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
Tercer. Que mitjançant Decret de Presidència núm. 2021/0745, es va resoldre aprovar la
presentació del projecte i de la sol·licitud per a concórrer a la subvenció convocada per la
Resolució EMT/2870/2021 de 17 de setembre per la qual s’obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació per a persones joves
tutelades i extutelades.
Quart. En data 12/11/2021, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat al Consell
Comarcal, mitjançant la plataforma EACAT, la concessió d’una subvenció per a dur a terme
el programa Treball i Formació línia Joves tutelats i extutelats on també es subvenciona la
figura d’acompanyament d’aquests joves, i amb número d’expedient: SOC051/21/000093
Cinquè. Que en data 16 de novembre del 2021, es va trametre a l’Oficina de Treball de
Lleida ,
9 ofertes de treball de MOSSOS DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i 1 oferta de
TREBALLADORS DE CONSERVACIÓ DE PARCS URBANS, JARDINS HISTÒRICS I
BOTÀNICS. 10 Ofertes de feina en total.
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GRAS CHARLES, JOSEP MARIA (2 de 2)
Tercer
Data Signatura: 03/03/2022
HASH: 76d0ebbe7b133023e15a84b32edcd95b

Primer. El Consell Comarcal està interessat en afavorir, mitjançant una experiència laboral,
la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones joves tutelades i extutelades.
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D'una part David Masot Florensa, President del Consell Comarcal del Segrià, en nom i
representació de l’esmentat Consell, en virtut de les facultats que li atribueix l’article 13 del
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei reguladora
de l’organització comarcal de Catalunya.
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David Masot Florensa (1 de 2)
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I
L’AJUNTAMENT D'ALCOLETGE PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
PER A PERSONES JOVES TUTELADES I EXTUTELADES 2021

Sisè. Que segons l’article 28 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, els consells
comarcals han de prestar assistència i cooperació als municipis tenint en compte les seves
necessitats.
Setè. Que per Decret de Presidència s’ha contractat a la persona destinada al municipi
d'Alcoletge, adscrit a la línia de subvenció del Programa Treball i Formació “joves tutelats i
extutelats” per desenvolupar tasques de suport a la Brigada municipal, comptant amb la
conformitat de l’Ajuntament.
CONVENEN

b) Per l’Ajuntament d'Alcoletge:
1. Acollir la persona participant del programa Treball i Formació per a persones joves
tutelades i extutelades, proporcionant-li un lloc de treball adequat, facilitant-li la
integració a la plantilla mentre s’estigui desenvolupant l’experiència laboral, i
realitzant la supervisió necessària de les feines encomanades: tasques de suport a
la brigada o agutzil municipal.
2. Coordinar-se amb el Consell Comarcal per vetllar per la seguretat i salut dels
participants en matèria de prevenció de riscos laborals.
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a) Pel Consell Comarcal del Segrià:
1. Des de l’30/12/2021 al 29/06/2022, es compromet a realitzar en execució de la
Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 12/11/2021 i
número d’expedient SOC053/21/000093, les tasques encomanades a la persona
seleccionada per a dur a terme tasques de suport a la brigada.
2. Gestionar totes les tasques que es deriven de la concessió de la subvenció fins la
seva justificació final.
3. Contractar el personal per a la contractació del qual ha estat concedida la
subvenció per a desenvolupar l’experiència laboral i fer-se càrrec de les
obligacions laborals, de seguretat social i fiscals atenent mensualment els
pagaments.
4. Realitzar les tasques necessàries per desenvolupar l’acció formativa, cercant i
contractant una empresa de formació que compleixi amb els requisits establerts a
la Resolució EMT/2870/2021,
de 17 de setembre per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2021 de la línia de subvenció del Programa Treball i
Formació “joves tutelats i extutelats”, i regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de
setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació.
5. Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de
l’acció formativa.
6. Vetllar per la salut laboral dels participants i realitzar la formació indicada en
matèria de protecció i prevenció de riscos laborals.
7. Informar i coordinar-se amb els responsables de l’Ajuntament per la correcta
execució del projecte.
8. Emetre una o més liquidacions detallades de les despeses no contemplades a la
subvenció que s’hagin produït durant el desenvolupament del projecte i notificar-la
a l’Ajuntament.

CONVENI

Primer.- Drets i Obligacions

Segon.- Dependència orgànica i funcional
Els treballadors contractats dependran orgànicament i funcionalment del Consell Comarcal,
que és qui els contractarà i no dels municipis on desenvoluparan la seva activitat.
Tercer.- Entrada en vigor i durada
Aquest conveni entra en vigor en data de 30/12/2021 fins al 29/06/2022.
Quart.- Comissió de seguiment del conveni:
La valoració i avaluació del desenvolupament general d’aquest conveni es realitzarà
mitjançant la Comissió de seguiment, constituïda a l’efecte i composada per un representant
de cadascuna de les parts signants.
Aquesta comissió es reunirà quan així ho acordin les parts i sempre que es plantegin
problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Cinquè.- Conseqüències derivades de l’incompliment:
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla de les parts
donarà lloc a la resolució del conveni, sens perjudici de les indemnitzacions que
corresponguessin atendre pels imports pendents de pagament derivats d’aquest conveni.
Sisè.- Règim de modificació:
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5. En cas que alguna persona d’aquest programa en el desenvolupament de les
seves tasques de suport a la brigada del municipi, pugui tenir contacte amb
menors, en l’exercici de les activitats relacionades amb el programa, ha de complir
amb l’obligació d’acreditar mitjançant certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals, que aquesta persona no ha estat condemnada en sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

CONVENI

Abonar la liquidació o liquidacions que emeti el Consell Comarcal respecte
d’aquestes despeses.
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3. Autoritzar el treballador a assistir a les sessions de formació obligatòries i a les
sessions de treball individual o grupal per millorar la futura integració laboral a
realitzar dins l’horari laboral, i mentre duri el contracte.
4. Satisfer les següents despeses no cobertes per la subvenció, segons la Resolució
Resolució EMT/2870/2021 de 17 de setembre, i regulada per l’Ordre
EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per
la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació per a persones
joves tutelades i extutelades:
a. Indemnització per acomiadament o fi de contracte de treball.
b. Cost dels equips de protecció individual necessaris en matèria de prevenció
de riscos laborals.
c. El material inventariable i no inventariable necessari per a l’execució de
l’obra o servei.
d. Desplaçaments per assistència a les accions formatives i la vigilància de la
salut laboral i la realització de la formació indicada en matèria de protecció i
prevenció de riscos laborals.
e. La resta de costos que no cobreixi la subvenció atorgada.

Aquest conveni es podrà modificar quan, per causes sobrevingudes d’interès general, així
sigui necessari, d’ofici pel Consell Comarcal o a petició de l’Ajuntament, sempre d’acord
amb la normativa reguladora del Programa Treball i Formació per a joves tutelats i
extutelats, seguint-se a l’efecte les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

El President
del Consell Comarcal del Segrià,

L’Alcalde
de l’Ajuntament d'Alcoletge

David Masot Florensa

Josep Maria Gras Charles
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I en prova de conformitat, amb tot l’anteriorment exposat, les parts signen el present
conveni, a la data que consta a la signatura electrònica.
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Vuitè.- Causes de resolució del conveni
Aquest conveni es resoldrà:
1. Per mutu acord de les parts.
2. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla
de les parts.
3. Per impossibilitat d'aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
4. Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.
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Setè.- Anualitat i imputació pressupostària:
Aquest conveni s’aplicarà a l’anualitat 2021 i la seva imputació concreta al pressupost
comarcal d’acord amb el que preveu la legislació pressupostària, amb càrrec a les partides
pressupostàries Despeses:2021-2418-1310000, 2021-2418-1600000, 2021-2418-1620000,
i Ingressos: 2021-4512011.

