
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I EL CONSELL 

COMARCAL DEL MARESME EN EL MARC DE L’ORDRE EMO 210/2013 DE 2 DE SETEMBRE, 

PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ, ANY 

2013.  

Mataró, 23 de desembre de 2013 

REUNITS:  

D’una part, el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, en qualitat de President del Consell 

Comarcal del Maresme i en virtut de les facultats que li confereix li confereix l’acord del Ple 

celebrat en data 19 de novembre de 2013, assistit pel Sr. Santiago Pérez i Olmedo, secretari 

acctal. d’aquesta entitat. 

D’altra part, la Sra. Montserrat Garrido Romera, en qualitat d’Alcaldessa de Sant Pol de Mar, i en 

virtut de les facultats que li confereix l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 

2013, assistit pel Sr. M. Carme Solís Ferrer, secretària interventora d’aquesta entitat. 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 

Primer.-  Que el Servei d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre EMO/210/2013 de 2 de 

setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 

realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 

30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s'obre la 

convocatòria per a l'any 2013, ha concentrat en el Consell Comarcal del Maresme la contractació 

d’aquestes persones i la gestió del programa per als municipis que interessats en el programa i 

que disposin de menys de 4 contractes preassignats per aquesta Orde. 

Segon.- Les actuacions a desenvolupar en el marc del programa mix treball i ocupació són les 

següents: 

a. Accions d’experiència professional: contractació per al 100% de la jornada establerta a l’entitat 

local, amb un import màxim de 850,00 euros mensuals més l’import corresponent a les pagues 

extres durant sis mesos. Aquest import correspon al salari base i les pagues extraordinàries 

corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial que correspongui. 

b. Accions formatives: cost subvencionable per totes les accions de formació professional a 

desenvolupar adreçades als/les participants sol·licitats als projectes d’experiència laboral. 

c. Accions de coordinació i prospecció d’empreses 

Tercer.- L’Ordre EMO/210/2013 de 2 de setembre, en l’Annex 1, Base 2, punt 2.1. , limitava com 

a entitats beneficiàries de les subvencions d’aquest programa a: 



“Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments de Catalunya i els consells comarcals o els 

seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives 

d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, 

que d’acord amb l’annex 6, tinguin una preassignació de quatre o més contractes de treball. 

I al punt 2.3.f de la Base 2 de l’Annex 1 citava per als Ajuntaments amb menys de 4 

preassignacions el següent: 

“ Les contractacions corresponents als municipis amb una assignació de contractes de treball 

inferior a quatre, s’han sumat i s’han incorporat a la assignació corresponent al seu consell 

comarcal, tal i com consta a l’annex 6, que és qui pot presentar la sol·licitud.” 

Quart.- D’acord amb l’Annex 6 de la Ordre EMO/201/2013, amb la preassignació inicial per als 

Ajuntaments de menys de 4 preassignacions, i desprès de mantenir una reunió amb regidors i 

tècnics de promoció econòmica dels municipis afectats, el següents Ajuntaments han manifestat el 

seu interès a participar en el programa amb el corresponent número de contractes:  

Municipis ................................................................ Núm. de contractes 

 

Alella .............................................................................................. 3 

Arenys de Munt ................................................................................ 2 

Argentona ....................................................................................... 3 

Cabrera de Mar ................................................................................ 3 

Caldes d’Estrac ................................................................................. 1 

Montgat .......................................................................................... 4 

Palafolls .......................................................................................... 3 

Sant Andreu de Llavaneres ................................................................. 2 

Sant Cebrià de Vallalta ...................................................................... 1 

Sant Iscle de Vallalta ......................................................................... 1 

Sant Pol de Mar ................................................................................ 2 

Sant Vicenç de Montalt ...................................................................... 1 

Teià ................................................................................................ 2 

Tiana .............................................................................................. 1 

 

TOTAL contractes sol·licitats ............................................................. 29 

TOTAL Ajuntaments participants ....................................................... 14 

 

Cinquè.- El Consell Comarcal del Maresme desenvolupa polítiques actives d’ocupació, 

desenvolupament local i de promoció econòmica que tenen per objecte fomentar l’activitat 

econòmica i l’ocupació de qualitat. 

Sisè.- En data 27 de setembre de 2013, el Consell Comarcal del Maresme, aprova mitjançant el 

Decret 258/13 concórrer a la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació de l’Ordre 

EMO/210/2013 de 2 de setembre.  

CLÀUSULES: 



PRIMERA.- L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre l’ajuntament de 

Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la implementació del programa mix de 

treball i formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin 

exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, d’acord a l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de 

setembre. 

SEGONA.- El Consell Comarcal del Maresme realitzarà 29 contraccions segons la relació que figura 

en l’Annex d’aquest conveni.  

La selecció de les persones participants es farà conjuntament entre el Consell Comarcal del 

Maresme  i l’ajuntament, i amb la col·laboració de les oficines de treball del Servei d’Ocupació de 

Catalunya del territori, que seran les encarregades de fer la derivació de les persones que 

compleixin els requisits de l’Ordre.  

El Consell Comarcal del Maresme, un cop realitzada la selecció, comunicarà a les oficines de treball 

les persones seleccionades, per a la comprovació de la seva inscripció com a demandants 

d’ocupació no ocupats (DONO). Un cop realitzada la comprovació, el Consell Comarcal incorporarà 

les persones seleccionades al programa. 

En el cas que una persona participant, de manera voluntària, abandoni el Programa, el Consell 

Comarcal del Maresme valorarà l’oportunitat i/o la conveniència de la seva substitució en funció de 

l’estat de desenvolupament del projecte.  

La substitució d’un o d’una participant s’ha de realitzar amb una persona candidata suplent seguint 

el mateix procediment que el que s’ha realitzat per fer la selecció inicial. Així mateix, s’haurà  de 

lliurar a l’oficina de Treball l’escrit de renúncia voluntària de la persona que abandona  i l’informe 

motivat del responsable del projecte pel qual conclou l’oportunitat i/o conveniència de la 

substitució. 

TERCERA.- El Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la subvenció rebuda, contractarà a una 

persona que farà l’actuació de coordinació i prospecció del programa seguint les indicacions de 

l’Ordre EMO/210/2013. 

QUARTA.- El Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la subvenció rebuda, contractarà els 

recursos necessaris per poder desenvolupar les actuacions de formació. Aquestes tindran per 

objecte la millora de la qualificació professional i de l’ocupabilitat de les persones participants. 

La formació que s’impartirà estarà relacionada amb els perfils professionals dels següents sectors: 

arranjaments d’habitatges, equipaments i espais públics; administració; i Medi ambient. 

CINQUENA.- El Consell Comarcal del Maresme disposarà d’una assegurança d’accidents i 

responsabilitat civil que abastarà tot el període de participació en el programa de les persones 

participants. 

SISENA.- El Consell Comarcal del Maresme té previst iniciar el Programa mix de formació i 

ocupació el 16 de desembre de 2013 per la durada que indica l’Ordre de 6 mesos.  

SETENA.- El Consell Comarcal del Maresme serà l’entitat responsable de realitzar la justificació 

econòmica i tècnica de les actuacions davant del Servei d’Ocupació de Catalunya. Disposarà de 

dos mesos des de la finalització del programa d’ocupació per a persones aturades de llarga durada 



per justificar la correcta realització de les actuacions i les despeses generades. Conseqüentment 

els Ajuntaments participants hauran de facilitar la justificació i informació necessària dins de les 

primeres tres setmanes desprès de la finalització de la contractació. 

VUITENA.- Les despeses que s’originen per a la gestió del programa mix de treball i formació 

estaran dins del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2014: 

NOVENA.- Els Ajuntaments participants com a entitats col·laboradores del programa mix de 

formació i ocupació s’obliguen a:   

a) Aprovar el present conveni en l’òrgan municipal competent i notificar al Consell Comarcal 

del Maresme aquest acord. 

b)  Els ajuntaments facilitaran el vestuari laboral i l’equipament necessari a  les persones 

contractades més el Pla de Riscos obligatori per l’ordre EMO 210/2013 

c) Les despeses originades pels desplaçaments a les accions formatives dels treballadors dels 

seus municipis seran cobertes pel propi treballador o per cada Ajuntament. 

d) Els ajuntaments faran front a les Indemnitzacions per finalització de contracte de durada 

determinada o finalització del programa. 

e) Els Ajuntaments faran front a les baixes per Incapacitat Temporal en el cas que aquestes 

no siguin subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

f) Assumiran i finançaran les despeses que no siguin acceptades pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya en la justificació econòmica del Programa i/o en possibles minoracions 

posteriors, en relació a la subvenció atorgada al Consell Comarcal del Maresme.  

g) Els Ajuntaments hauran d’adherir-se a l’acord on ve consignada la retribució per les 

persones participants i altres consideracions laborals.  “ACORD relatiu a la contractació de 

persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants 

d’ocupació no ocupades  en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei 

d’ocupació de Catalunya” signat en data 25 de juliol de 2013 per part de la Federació de 

municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya, la Unió General de Treballadors de Catalunya i la secretaria d’Ocupació i 

Relacions Laborals del Departament d’Empreses i Ocupació. 

h) Cada ajuntament aportarà una quantitat en concepte de despeses de gestió segons el 

nombre de contractacions tal i com es detalla en l’Annex 1 del pressent conveni. Aquesta 

quantia serà el 10% del cost total de cada contracte, més la indemnització per finalització, 

i serà liquidada per part de l’Ajuntament a la finalització de la contractació, amb data 

màxima 30 de novembre de 2014, i sempre subjecte a l’aprovació definitiva del Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

i) Participaran en el procés de selecció de les persones que hagin de treballar als seus 

municipis 

j) Redactaran la memòria de justificació del projecte, en el termini que estableixi el Consell 

Comarcal del Maresme. 



DESENA.- El Consell Comarcal del Maresme com a executor del programa mixt de formació i 

ocupació s’obliga a:   

a) La coordinació i contractació de la formació professionalitzadora obligada per l’Ordre EMO 

210/2013 i detallades a la clàusula quarta del present conveni. 

b) El Consell Comarcal del Maresme assumirà la contractació del coordinador/a -prospector/a 

i totes les despeses que se’n derivin (nòmines, desplaçaments, Indemnitzacions per 

finalització de contracte). 

c) Redactar la memòria tècnica i econòmica de justificació del programa. 

d) Participar en la selecció i fer la contractació dels beneficiaris del programa.  

ONZENA.- En el cas que algun ajuntament inicialment interessat no signés el present conveni, el 

Consell Comarcal del Maresme posarà a disposició de la resta d’Ajuntaments el nombre de 

contractacions afectades. En cas de no haver-hi cap interessat, el Consell Comarcal renunciarà a 

les mateixes. 

DOTZENA.- Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest Conveni hauran de ser 

senyalitzades conforme es determinen a la corresponent normativa reguladora del Servei 

d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació i del Fons Social Europeu. 

 TRETZENA.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa 

la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap 

mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació 

d’aquest Conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades 

esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les 

mateixes d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de 

normativa concordant. 

Així mateix, s'obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals 

tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni, obligació que subsistirà 

encara després de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa la normativa 

vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

CATORZENA.- El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i 

desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. 

Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions que 

s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat aquest conveni, serà d’aplicació l’Ordre 

EMO/210/2013, de 2 de setembre. 

QUINZENA.- La vigència d’aquest conveni coincidirà amb el període de durada del Programa Mixt 

Treball i Formació, Ordre EMO/210/2013. 

 



SETZENA.-  L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 

sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 

susceptible de recurs contenciós administratiu.  

El present conveni es podrà extingir per les causes següents:  

-       Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

-       Per mutu acord de les parts signatàries. 

DISSETENA.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del present 

conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància, atesa 

la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre jurisdiccional 

administratiu que correspongui. 

I en prova de conformitat de tot el que s’ha convingut les parts signen el present conveni, per 

duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data  expressats a l’encapçalament. 

 

 Miquel Àngel Martínez i Camarasa Montserrat Garrido Romera 

 

 President Alcaldessa 

 Consell Comarcal del Maresme Ajuntament de Sant Pol de Mar 

 

Santiago Pérez i Olmedo M. Carme Solís Ferrer 

 

 

 

Secretari acctal.   Secretària interventora 

Consell Comarcal del Maresme Ajuntament de Sant Pol de Mar  
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