AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 30/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
HE RESOLT aprovar el següent CONVENI DE TREBALL I FORMACIÓ 2019:
“CONVENI TREBALL I FORMACIÓ 2019– (CONVOCATÒRIA 2018) PER LA
REALITZACIÓ DE TASQUES D’INTERÈS GENERAL I SOCIAL EN L’ÀMBIT DEL
MANTENIMENT DE CAMINS I SENDERS I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTUAL I
NATURAL ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL
El President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera
d’Urgellet, que es reconeixen mútuament capacitat per a obligar-se en aquest acte i
MANIFESTEN
Ambdues parts, en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN
1.- El Consell Comarcal s’ha acollit de nou per aquest any 2019 al programa Treball i
Formació (convocatòria 2018), convocat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a partir
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 del Programa Treball i Formació, tal i com ha vingut
fet els darrers anys.
2.- El programa integra accions d’experiència laboral i accions de formació i va destinat a la
realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores amb
dificultats d'accés al treball en el marc del Programa Treball i Formació, concretament es
desenvoluparan el programa DONA, PANP (aturats de llarga durada) i RGC (persones
perceptores de la renda garantida de ciutadania. Per aquest motiu, les persones destinatàries
han de rebre sempre, simultàniament, una acció d’experiència laboral en un entorn real de
treball (contracte de treball) i una acció formativa impartida dins la jornada laboral.
3.- Un dels tres projectes que desenvoluparà el Consell Comarcal consisteix en neteja i
manteniment de camins d’accés a nuclis, senders a peu i conservació de patrimoni, i es destinen
10 persones d’aquest programa. Tenint en compte l’acord pres en el Consell d’Alcaldes del
dia 28/11/2017 es prioritzaran els treballs de manteniment en els senders i camins que formen
part de l’actual tríptic turístic de senderisme de la comarca.
4.- Aquest programa no està finançat al 100% pel SOC i part de les despeses de formació i
riscos laborals així com els desplaçaments, l’equipament del personal, el manteniment de les
eines i combustible, i els materials o maquinària emprats en les tasques de manteniment, han
d’anar a càrrec dels ajuntaments participants.

5.- Els costos previstos per aquest any 2019 seran molt similars i per tant el cofinançament que
li correspondrà a l’Ajuntament serà similar a la liquidació recentment emesa.
6.- L'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya , en perfecta concordança amb l'article 26-1 a) de la Llei 7/1985 de
2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, regula un conjunt de serveis que han de prestar,
com a mínim, tots els municipis, d'entre els quals hi ha els accessos a nuclis de població.
7.- En relació amb les activitats i els serveis de competència municipal, l'article 25.1.b) i 26 del
Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització comarcal de
Catalunya, preveu, entre d'altres fórmules d'intervenció, col·laboració i coordinació, la
possibilitat que tenen les Comarques d'exercir les dites competències mitjançant delegació o
conveni.
8.- El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'Actuació Comarcal, i a
través de les específiques delegacions atorgades per diferents ajuntaments, assumeix en
l'actualitat les competències relatives a accessos a nuclis de població, camins i altres. Alhora el
Consell comarcal té competències pròpies i concurrents amb els ajuntaments, en matèria d’arxiu
i de patrimoni cultural.
9.- Per la gestió de les diferents tasques supramunicipals que realitzen els treballadors del
programa del SOC de Treball i Formació, s’han fixar les competències que assumeix el Consell
Comarcal per delegació o encàrrec dels ajuntaments.
10.- Als efectes d’instrumentar aquest acord és convenient formalitzar-ho a través d’un conveni
i per tant, tenint en compte el disposat a l’article 11.3.b) i 47 i 48 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
11.- Per tal que l’encàrrec per part de l'Ajuntament en favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
pugui produir efectes legals, s'estableix entre ambdues Administracions locals aquest Conveni,
Negoci Jurídic de base contractual, de naturalesa de Dret Públic i de relació interadministrativa.
En la seva virtut,
CONVENEN
Primer. Objecte. Participació dels ajuntaments al programa Treball i Formació.
L’Ajuntament aprova la seva participació a l’execució del programa Treball i formació,
promogut pel SOC i gestionat pel Consell Comarcal, i encarrega i en delega competències en
manteniment de camins i conservació de patrimoni al Consell Comarcal en l’àmbit d’aquest
programa.
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell a través d’aquest programa realitzarà tasques de
manteniment de camins públics, accessos a nuclis i conservació de patrimoni a l’Ajuntament
en l’àmbit del programa de Treball i Formació.
Totes les actuacions realitzades a través d’aquest Programa de Treball i Formació seran
d’interès general i social.
Segon. Cost i finançament del programa
L’Ajuntament s’obliga a facilitar l’execució del programa i es compromet a posar a disposició
del Consell Comarcal les eines, utillatge, maquinària i vehicles que es pugui necessitar.
Alhora es compromet a cofinançar la part corresponent a: la indemnització final de contracte,
desplaçaments, compra o lloguer d’eines, utillatge, maquinària i vehicles pel cas que el posat
a disposició resulti insuficient.
El criteri de repartiment de les despeses no finançades pel SOC serà el que resulti de repartir
proporcionalment a les hores i tasques realitzades a cada municipi.
Tercer. Liquidacions i pagament
El Consell Comarcal podrà emetre liquidacions semestrals o anuals.

L’Ajuntament es compromet a pagar al Consell Comarcal en el termini màxim de trenta dies a
comptar des de la notificació de la liquidació.
Alhora l’Ajuntament faculta al Consell Comarcal a efectuar la compensació de l’import a
pagar, amb el deute que pugui tenir per qualsevol concepte el Consell amb l’Ajuntament.
Quart. Comissió de seguiment.
El Consell d’Alcaldes farà les funcions de comissió de seguiment d’aquest conveni als efectes
de control i proposta de millora, i almenys un cop a l’any s’inclourà al seu ordre del dia la
valoració del programa.
Cinquè. Vigència del conveni
La vigència inicial d’aquest conveni es preveu fins a 31/12/2018, tot i que es podrà prorrogar
per anys successius per programes amb les mateixes finalitats.
Sisè. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni les següents:
 El transcurs de la vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga
 L’acord unànime de les parts
 L’incompliment de les obligacions i compromisos
 El no pagament de les liquidacions.
 La supressió del servei comarcal
 Per decisió judicial de nul·litat del conveni
I per a què consti i en prova de la seva conformitat se signa aquest document, amb data de
vigència la de la darrera de les signatures electròniques.”

D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple Municipal.
El Pla de Sant Tirs, 6 de març del 2019.
L’Alcaldessa
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