CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA
REUNITS:
D’una part, la Sra. Sara Alarcón i Postils, presidenta del CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Solsona, carrer
Dominics, 12, Plaça del Consell Comarcal.
I, de l’altra el Sr. David Rodríguez i González, alcalde i president de l'AJUNTAMENT DE
SOLSONA, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell, 20 de
la ciutat de Solsona.
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat
legal necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte,
EXPOSEN:
I. El Consell Comarcal del Solsonès ha presentat una sol·licitud de subvenció
d’acord amb la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al
Programa Treball i Formació, regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 2 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al Programa Treball i Formació.
II. En data 14 de desembre de 2018, la directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya ha resolt atorgar al Consell Comarcal del Solsonès una subvenció de
222.542,96 euros per realitzar el Programa Treball i Formació, dins del qual es
preveu la contractació d’un coordinador i de peons i auxiliars administratius,
per dur a terme tasques de caràcter temporal i no estructural, les quals no
substituiran les del personal propi de l’entitat de destí i es duran a terme de
conformitat amb l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal
del Catalunya, que atribueix a la comarca l’exercici de les competències que li
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis, podent també aquestes
realitzar obres o prestar serveis en l’àmbit de les seves competències.
III. És voluntat de les parts la col·laboració mútua per dur a terme l’actuació
assenyalada, per això les parts,

DISPOSEN:
Primer. Aquest conveni té per finalitat la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona en la realització dels projectes: "Manteniment
polivalent d'espais públics" i "Suport administratiu municipal", en compliment de la
Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Segon. L’Ajuntament de Solsona autoritza al Consell Comarcal del Solsonès, l’ús de les
instal·lacions/dependències situades al seu terme municipal per dur a terme part de
les actuacions contemplades en el projecte de l’acord anterior.
La col·laboració s'establirà d'acord amb la distribució realitzada pel Consell Comarcal
del Solsonès en relació al personal contractat per aquest per dur a terme aquests
projectes.
Tercer. El Consell Comarcal del Solsonès es farà càrrec de les despeses corresponents a
formació i/o vigilància dels riscos laborals i a donar compliment al disposat a l’Ordre
TSF/2265/2018.
Quart. El Consell Comarcal del Solsonès, es reserva en tot moment, la facultat
d’inspeccionar els serveis realitzats pel treballador contractat així com també de restar
informat en tot moment de la seva execució. En tot cas l’Ajuntament de Solsona i el
personal contractat hauran de seguir les instruccions i directrius i donar compliment,
en tot moment, al que assenyali la persona que realitzarà les tasques de coordinació i
suport tècnic dels projectes inclosos dins de la Resolució assenyalada a l’apartat II de la
part expositiva.
Cinquè. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, tindrà efectes
retroactius al dia 28 de desembre de 2018 i restarà vigent fins a la finalització dels
serveis del personal contractat i la indemnització per fi de contracte, així com de totes
les actuacions necessàries per al ple compliment de l’establert en l’Ordre
TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, respecte a l’actuació realitzada en l’espai públic
d’aquest ajuntament i fins al ple compliment de totes les obligacions de les parts
establertes a aquest conveni.
I, perquè així consti, les parts signen el present conveni.
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