Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Solsona finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa
exercici 2021

REUNITS

D’una part, el Sr. Josep Caelles i Subirana, President per delegació del Consell Comarcal
del Solsonès.
De l’altra, Il·lma. Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa i presidenta 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
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.

IV.

És voluntat d’ambdues parts definir la cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona per a la gestió i
prestació del servei i programes que consten a la Fitxa 43: Plans locals i
comarcals de Joventut), 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 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 del 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:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes a l'Addenda al
contracte programa 2016-2019 signat a l'octubre de 2018, 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 2020.
b) Fer una transferència per import de 7.070 euros a l’Ajuntament de Solsona en
concepte de Pla Local de Joventut exercici 2021 corresponent a aquest
municipi.
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 2021 un certificat signat pel
secretari municipal amb la relació de factures i despeses imputades en
l’exercici 2020. Aquesta relació caldrà anar acompanyada de les factures
originals així com d’altres documents justificatius de la despesa efectuada
(nòmines, TC1 i TC2).
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).
g) Retornar total o parcialment al Consell Comarcal l’import de l’ajut atorgat
durant la vigència del present conveni en el supòsit que així fos requerit per
part dels organismes pertinents en aquest àmbit.
Quart. Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de
Seguiment presidida pel President per delegació del Consell Comarcal, o la persona en
qui aquest 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 Drets Socials. Direcció General
de Joventut» i a partir de la signatura de l’actual conveni la imatge gràfica de l’Oficina
Jove del Solsonès.
Sisè. Causes de revocació
Són causes de revocació del Conveni:
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)
b)
c)
d)
e)

La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.
La inobservança de la normativa vigent.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
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 2022 moment en el qual finalitza la justificació tècnica del contracte programa per a
l’exercici 2021.
Novè
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.
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