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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

148/2018

La junta de govern local

Òscar Campos i Planes, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 22 de gener de 2018 s’adoptà l’acord següent:

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès
i l’Ajuntament de Solsona pel finançament de polítiques de joventut recollit en el
contracte programa exercici 2017 que es transcriu a continuació:
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Solsona pel finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa
exercici 2017
Reunits
D’una part, la senyora Sara Alarcon i Postils presidenta del Consell Comarcal del
Solsonès.
De l’altra, Il·lm. Sr. David Rodríguez i González, alcalde i president de l’Ajuntament
de Solsona.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
Exposen
I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
II. L’apartat 2 de l’article esmentat anteriorment preveu que, les comarques supliran
els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions
d'assumir directament o mancomunadament.
III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del
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Convenis. Expedient 148/2018. Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona pel finançament de polítiques
de joventut recollit en el contracte programa exercici 2017

Solsonès, en data de 3 d’agost de 2016 ,van signar un contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període
2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada
un dels serveis i programes que inclou el contracte programa i que s’adjunten en
l’annex 1.
IV. És voluntat d’ambdues parts definir la cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsonaper a la gestió i prestació
del servei i programes que consten a l’annex 1 (Fitxa 43:Plans locals i comarcals de
Joventut)d’aquest conveni, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el
contracte programa que el Consell Comarcal del Solsonès va signar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost de 2016.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se
subjecta als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona per a la gestió prestació
dels serveis i programes en matèria de Joventut segons els criteris i les condicions
que s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal de l Solsonès
va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data 3 d’agost
de 2016.
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Solsonès
El Consell Comarcal del Solsonès es compromet a:

b) Fer una transferència per import de 7.070,00 euros a l’Ajuntament de Solsona en
concepte de Pla Local de Joventut exercici 2017 corresponent a aquest municipi de
conformitat amb el disposat a l'annex 2 d'aquest conveni.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Solsona
L’Ajuntament de Solsona es compromet a:
a) Justificar l’import corresponent al total pressupostat.
b) No es podran imputar dins del marc del Contracte Programa despeses
relacionades amb el capítol 6 previst per realitzar inversions en edificis, mobiliari o
equipaments.
c) Aportar abans del dia 31 de desembre de 2017 un certificat signat pel secretari
municipal amb la relació de factures i despeses imputades en l’exercici 2017.
Aquesta relació caldrà anar acompanyada de les factures originals així com d’altres
documents justificatius de la despesa efectuada (nòmines, TC1 i TC2).
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a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes a l'Addenda al
contracte programa 2016-2019 signat l'octubre de 2017 amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius a benestar social, polítiques d'igualtat i de joventut per al 2017.

d) Justificar estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social en el
moment de la seva justificació.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos
en el contracte programa i els posarà a disposició del consell comarcal, fent-se
càrrec de les despeses pròpies del manteniment d’aquestes.
f) Complimentar el document facilitat per la Direcció General de Joventut, per tal que
els municipis puguin traslladar als consell comarcals la informació relacionada amb el
seu programa d’actuació anual (PAA) dins del marc de la fitxa 43 (Suport a plans
locals i comarcals de Joventut).
Quart. Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió
de Seguiment presidida per la presidenta del Consell Comarcal, o la persona en qui
aquesta delegui, i amb un representant de l’Ajuntament de Solsona, sens perjudici,
que hi pugui assistir la persona responsable de la Coordinació Territorial de Joventut
corresponent.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any, i tindrà les funcions
següents:
a) Avaluar el programa d’actuació anual en matèria de Joventut.
b) Resoldre situacions o fets que es puguin produir en el moment de desenvolupar i
implementar el pla d’acció anual en matèria de joventut a nivell local.
c) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
Cinquè. Publicitat
Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en
totes les activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el
material divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció
«Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies. Direcció General de Joventut».

a) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per
qualsevol de les parts signatàries, prèvia denúncia de l’altra part.
b) El comú acord de les parts signatàries.
c) L’incompliment de les disposicions legals aplicables o la impossibilitat
sobrevinguda.
Setè. Modificació i resolució del Conveni
1. Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de
manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.
2. Són causes de resolució del Conveni:
a) La finalització del termini de vigència.
b) El mutu acord de les parts.
c) La inobservança de la normativa vigent.
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Sisè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:

d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent.
Vuitè. Vigència
Aquest conveni estarà vigent des del moment de la seva signatura fins el dia 31 de
març de 2018 moment en el qual finalitza la justificació tècnica del contracte
programa per a l’exercici 2017.
Novè. Resolució de conflictes i interpretació del conveni
Les parts intentaran resoldre de mutu acord les divergències que pugui sorgir sobre
la interpretació, la modificació, l’aplicació, l’execució i/o l’extinció d’aquest Conveni, i
si això no fos possible es sotmetran a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
En prova de conformitat, i perquè consti, les parts signen aquest Conveni i els
annexos.
Annex 1
Fitxes incloses al Contracte programa 2017 - 2019

Fitxa 01 Ajuts d'urgències socials
Fitxa 01 Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica
Fitxa 01 Professionals equips bàsics (TS i ES)
Fitxa 01 SAD dependència
Fitxa 01 SAD Social
Fitxa 02.2 SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc
Fitxa 06 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència i per als seus fills i filles
Fitxa 07.1 Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
Fitxa 07.2 Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i
accions
Fitxa 09 Servei de transport adaptat
Fitxa 35 Actuacions en matèria d'accessibilitat
Fitxa 37 Plans i mesures d’igualtat en el treball
Fitxa 38 Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI
Fitxa 40.1 Serveis laborals per a persones destinatàries de la RMI
Fitxa 41 Servei comarcal de Joventut
Fitxa 43 Plans locals i comarcals de Joventut
Addicionalment, també s'inclouen les següents fitxes sense dotació econòmica:
Fitxa General - Planificació i avaluació estratègica
Aquesta addenda inclou només aquelles fitxes de nova incorporació o les que hi ha
hagut algun canvi respecte el CP 2016.
Annex 2
Fitxa econòmica del Contracte Programa 2017
Consell Comarcal de Solsonès
Fitxa 43 Plans locals i comarcals de Joventut
43.3 Plans locals de joventut. Import atorgat a l’Ajuntament de Solsona ascendeix a
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Consell Comarcal de Solsonès
El Contracte programa incorpora les següents fitxes:

7.70,00 €”
A proposta de la regidora delegada de Joventut,
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret
d’Alcaldia 125/2015, de 10 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar
el conveni i facultar l’alcalde per a la seva signatura.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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