ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2015
A Tortellà, el dia 23 de desembre de 2015, a les 18:00, es reuneix a la sala de
Plens
d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel
Domínguez Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de
primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernándo Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso, Francesc
Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola.
No assisteix:
Sr. Oliver Viscido Sotelo, havent justificat la seva absència.
Actua com a secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
1. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5/15
Davant la necessitat de procedir a la modificació de crèdit en la modalitat de
transferència de crèdit entre diferents grups de programa.
La transferència de crèdit és aquella modificació del Pressupost de despeses
mitjançant la que, sense alterar la quantitat del mateix, s’imputa total o
parcialment un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació
jurídica.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar l’expedient de transferència de crèdit entre diferents grups de
programa núm. 5/15, segons el detall següent:
Altes en partides de despeses:
Apli. Pres.
338-226.09
134-600.01
920-226.04
920-130.00

Denominació Consignació inicial Modificació Crèdit definitiu
Activitats culturals
35.000,00 €
12.000 €
47.000,00 €
Ordenació del trànsit
2.000,00 €
1.000 €
3.000,00 €
Despeses notarials
5.000,00 €
3.000 €
8.000,00 €
Retribucions personal 37.100,00 €
10.000 €
47.100,00 €

Baixes en partides de despeses
Apli. Pres.
322-619.00
150-212.00
170-130.00
320-130.00
164-210.00
1532-21003

Denominació Consignació inicial Modificació Crèdit definitiu
Fusteria escoles
74.902,67 €
7.000 €
67.902,67 €
Conservació edificis
13.748,00 €
6.000 €
7.748,00 €
Retribucions
18.200,00 €
6.000 €
12.200,00 €
Retribucions
14.000,00 €
4.000 €
10.000,00 €
Conser. Cementiri
1.800,00 €
1.500 €
300,00 €
Conser. Carrers
3.500,00 €
1.500 €
2.000,00 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

Pren la paraula el Sr. Francesc Xavier Ten i pregunta a que es refereix la
modificació de crèdit de l’ordenació del trànsit.
L’alcalde respon que l’any 2014 la Diputació de Girona va concedir una subvenció
per comprar senyals per tal d’adequar i regular la senyalització del municipi i una
vegada fet l’estudi s’ha hagut de comprar més senyals de les previstes inicialment, i
aquest ha estat el motiu d’aquesta modificació de crèdit.
Intervé el Sr. Francesc Xavier Ten i manifesta que en coherència amb el vot del
pressupost del 2016, considera excessiu que en la partida d’activitats culturals
s’hagin destinat 12.000€ de més de les inicialment previstes, per aquest motiu
s’abstindran en aquest punt de l’ordre del dia.
L’alcalde respon que la raó d’aquesta modificació de crèdit en la partida d’activitats
culturals es provocada per una mala previsió inicial. Per això en el pressupost del
2016 han intentat regularitzar aquesta situació per tal que s’ajusti a la realitat,
destinant-hi l’import que li correspon. Així mateix, li explica que si fa un històric
d’aquesta partida el seu import oscil·la entre 40.000 a 45.000€.
El Sr. Francesc Xavier Ten comenta que no es tracta de comparar-ho amb els altres
anys, sinó que considera que l’import que s’hi destina és elevat per: la festa del
roser, festa major, concerts i santa Cecília. Tenint en compte que el pressupost
ascendeix a uns 550.000€ i es gasten 47.000€ en activitats culturals.
L’alcalde respon que per altra banda també s’incrementen els ingressos, tot i que
no es veu reflectit clarament en el pressupost ja que es tracta d’una partida
d’ingressos. Així mateix, també, assenyala que no només són festes, també,
s’organitzen fires, exposicions... i alhora estan buscant recursos externs.
El Sr. Fèlix Valero comenta que es tracta d’un mitjà per promocionar el poble.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà) i 2 abstencions (CIU).
2. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE S’OFEREIXEN DES DEL SERVEI DE
SISTEMES D’INFORMACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DEL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
En data 12 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar
el conveni marc de col·laboració entre el propi Consell i els ajuntaments de la
comarca interessats en adherir-s’hi per a la prestació dels serveis que s’ofereixen
des del Servei de Sistemes d’Informació (antiga Àrea d’Innovació Tecnològica i
Suport Informàtic).
En data 26 de novembre de 2015 es va presentar al Consell d'Alcaldes la proposta
de modificació del conveni citat anteriorment, tot adaptant-lo a les noves demandes
i necessitats dels ajuntaments, principalment causades per la constant evolució de
les noves tecnologies.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà per a la prestació dels serveis que s’ofereixen

des del servei de sistemes d’informació i d’administració electrònica del Consell
Comarcal de la Garrotxa, que literalment es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE
S'OFEREIXEN DES DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
REUNITS
D'una banda, l'Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, amb DNI núm. 40256685S, president del
Consell Comarcal de la Garrotxa, facultat per acord de Ple de data …............ i assistit pel
secretari de la corporació Sr. Jordi Jové i Perich, amb DNI núm. 40314567Y
I de l'altra, l'Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, amb DNI 38503858H, alcalde de
l'ajuntament de Tortellà, facultat per acord de …..... de data …............... i assistit per la
secretària - interventora de la corporació Sra. Susanna Vilarnau i Prujà amb DNI núm.
77915145T.
MANIFESTEN
I.

L'article 3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya
declara que l'àmbit en què el Consell Comarcal de la Garrotxa exerceix les seves
competències és la comarca.

II. La prestació dels serveis del Servei de Sistemes d'Informació i d’Administració
Electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa està contemplada com una de les
funcions d'assistència tècnic-administrativa que la comarca pot prestar als municipis
del seu àmbit territorial d'acord amb els articles 25.1 c) i 28 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 6/1987, de 4
d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, els quals estableixen que
corresponent a la comarca les funcions d'assistència i cooperació als municipis i que
aquesta podrà exercir les competències i funcions que els municipis deleguin o dels
quals encarreguin la gestió, sempre acompanyat de la transferència de recursos
necessaris per poder exercir-les.
III. Articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableixen que els
òrgans administratius de les entitats de dret públic poden encarregar, per raons
d'eficàcia, a òrgans o entitats de la matèria o diferent administració, la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència.
IV. El Consell Comarcal de la Garrotxa disposa dels recursos humans i tècnics dins del
Servei de Sistemes d'Informació i de Gestió Econòmica i Administració per a la
prestació dels serveis relacionats amb les tecnologies de la informació,
telecomunicacions i administració electrònica.
I per tot l’anterior
CONVENEN
I. Objecte
És objecte d'aquest conveni l'encàrrec de l'Ajuntament al Consell Comarcal de la Garrotxa
dels serveis que s'ofereixen des del Servei de Sistemes d'Informació i d’Administració
Electrònica.
II. Annexes
La petició i formalització dels diferents serveis que s'ofereixen es farà a través de la
signatura dels annexes previstos en el present conveni. En aquest sentit, l'ajuntament
sol·licitarà els serveis i signarà l'annex corresponent.

Els annexos que s'incorporen són:

−

Annex I: Servei de suport en la implantació i el foment de l’Administració Electrònica.

−

Annex II: Servei de manteniment preventiu de sistemes informàtics.

−

Annex III: Servei
telecomunicacions.
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III. Nous Serveis
La incorporació de nous serveis al present conveni marc anirà prèvia aprovació del
corresponent annex pel Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa i, un cop
comunicat a tots els ajuntaments, amb el posterior encàrrec de l'ajuntament mitjançant
acord de la Junta de Govern Local i la signatura de l’annex corresponent.
IV. Obligacions de les parts
El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a:
•

Disposar del personal apropiat per poder oferir el servei de manera adequada.

•

Oferir les seves instal·lacions per a la realització de serveis globals, com poden ser:
cursos de formació, reunions, etc.

•

Vetllar per l’acompliment de les particularitats dels annexes signats.

L'ajuntament es compromet a:
•

Posar els mitjans materials i humans necessaris per poder desenvolupar les tasques
que són objecte del present conveni i els seus annexes:

o

Espai adequat per a desenvolupar les accions a realitzar.

o

Persona responsable per a planificar les tasques a portar a terme.

•

Posar els mitjans necessaris per tal que, sempre que sigui possible, la tasca del
Consell Comarcal de la Garrotxa es pugui fer de manera telemàtica per tal d'intentar
minimitzar les molèsties en hores laborables de l'Ajuntament. Això implica mantenir
l'eina d'assistència remota tal i com els tècnics del Servei de Sistemes d'Informació
la deixin configurada inicialment.

•

Comunicar al Consell Comarcal les dades referents al maquinari i programari objecte
del present conveni, com poden ser: ubicació i número d'ordinadors, programari
utilitzat, etc.

•

Comunicar i consensuar amb el Consell Comarcal la voluntat de canviar qualsevol
element existent, com ara: proveïdor de telecomunicacions, equipament informàtic,
programari de gestió, etc.

V. Comunicació i resolució de consultes i incidències
V.I. El Portal de Suport
El Consell Comarcal de la Garrotxa habilitarà el portal http://www.garrotxa.cat/suport per tal
que l’ajuntament pugui enviar totes les consultes, incidències o qüestions a través d’aquest.
De manera excepcional, i per raons d’urgència, les peticions es podran comunicar a través de
telefonia, quedant exclosa la comunicació a través de correu electrònic o programes de
missatgeria tipus Skype o Whatsapp.

V.II. Resolució de consultes i incidències
El Consell Comarcal de la Garrotxa posarà a disposició de l'Ajuntament el/s tècnic/s per tal
de resoldre les incidències i qüestions rebudes a través del portal de suport.
Si no fos possible la resolució de la incidència de manera immediata, el tècnic responsable
comunicarà a l'ajuntament la previsió del termini en què aquesta quedarà resolta, una
vegada valorat el grau d’urgència de la mateixa.
En cas que la incidència necessiti ser resolta de manera presencial, el tècnic acordarà amb
l'ajuntament, el dia i l'hora de la visita i es tindrà en compte la gravetat de la incidència.
VI. Cost del conveni
Els costos dels serveis oferts a través del present conveni es detallen en cadascun dels
annexes.
Els costos de renovació de maquinari i llicències de programari (antivirus, noves llicències de
programes de gestió, sistemes operatius, etc.) aniran a càrrec de l'Ajuntament. El Consell
Comarcal de la Garrotxa podrà proposar compres conjuntes per tal de reduir els costos.
El Consell Comarcal vetllarà per tal que els ajuntaments disposin del programari adequat, ja
sigui lliure o a través de l’adquisició de les llicències originals. Per tant, el Consell Comarcal
no es responsabilitzarà d’aquells programes instal·lats que no siguin llicències originals o
programari lliure.
En cas que calgui, el Consell Comarcal podrà cedir gratuïtament maquinari a l’ajuntament
que ho sol·liciti.
VII. Validació i pagament dels serveis
Cada cop que es porti a terme la visita presencial o assistència remota, el Consell Comarcal
de la Garrotxa realitzarà un document que inclourà el nom del tècnic/s que ha portat a terme
les tasques, i les hores o fraccions d’hora de dedicació. Aquest document haurà d’anar signat
electrònicament pel tècnic responsable del Consell i per la persona autoritzada de
l’Ajuntament.
Trimestralment, el Servei de Sistemes d’Informació emetrà les notes de càrrec d’acord amb
els documents acreditatius i validats de prestació del servei que constin fins a la data del
càrrec.
VIII. Vigència
El present conveni té una vigència de caràcter indefinit. No obstant, els seus annexes tenen
una durada anual.
IX. Resolució
El present conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents:

−
−
−
−

Comú acord exprés entre les parts.
Impossibilitat sobrevinguda de acomplir amb les finalitats de l'objecte del conveni.
Incompliment no justificat dels compromisos assumits en el clausulat del conveni o
d'algun dels seus annexes.
Denúncia, amb un termini de dos mesos d'antelació, d'alguna de les parts signants.

Tot el no previst en el present conveni o en els seus annexes, es resoldrà de comú acord
entre les parts.
Així ho acordem els compareixents en representació de les respectives corporacions i, en
prova de conformitat, signem el present document.”

Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin necessaris
per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà – CP i 2 vots de CIU).
3. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ A LA
GARROTXA 2015
Antecedents
En data 9 de juliol de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va publicar al
DOGC l’ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
La present Ordre té per objecte desenvolupar un projecte de Treball i Formació, que
haurà de ser coordinat a través del Consell Comarcal de la Garrotxa, el qual es farà
càrrec de la sol·licitud de subvenció, gestió de la contractació i la formació i
justificació del projecte.
En data 24 de juliol de 2015 l’Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal acollirse al programa treball i formació 2015 amb l’actuació “actuacions especial de millor
al municipi de Tortellà”.
En data 19 d’octubre de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va resoldre
l’atorgament de la subvenció, que inclou el Pla d’ocupació del qual n’és beneficiari
l’Ajuntament de Tortellà.
Per regular l’execució del Programa de Treball i Formació a la Garrotxa 2015, es
necessari formalitzar un conveni amb el Consell Comarcal que reguli les obligacions
de les parts i el finançament de l’actuació.
Fonaments de dret
Articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
Per tot l’anterior, resolc:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Tortellà per al Desenvolupament del Programa de
Treball i Formació a la Garrotxa 2015, que literalment es transcriu:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA I L'AJUNTAMENT DE TORTELLÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ A LA GARROTXA 2015
ENTITATS QUE INTERVENEN
D'una part l'Il·lm. Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa,
assistit pel Sr. Jordi Jové i Perich, secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa;
D'altra part, l’Il·lm. Sr. Rafel Domínguez Blázquez, alcalde de l’Ajuntament de Tortellà
assistit per la Susanna Vilarnau i Prujà, secretària – interventora de l’Ajuntament de Tortellà.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que en data 9 de juliol de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació va publicar al DOGC
l’ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2015. Aquesta Ordre es modifica per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de
juliol, per la qual s’amplien els terminis d’execució del Programa Treball i Formació.
Que els ajuntaments de Besalú, Beuda, Mieres, Les Preses, Sant Aniol de Finestres, Sant
Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau Tortellà i Vall d’en Bas van presentar un total de 9
projectes que representen un total de 13 contractacions.
Que en data 27 de juliol de 2015, mitjançant acord de Consell de Presidència, el Consell
Comarcal de la Garrotxa va presentar la sol·licitud de subvenció pels 9 projectes esmentats.
Que en data 19 d’octubre de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació resol l’atorgament
de la subvenció, corresponent a 13 plans d’ocupació i 1 tècnic en coordinació i prospecció
d’empreses.
Per tot l’esmentat, les parts ACORDEN:
1- Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'ajuntament de
Tortellà i el Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar conjuntament el projecte
“actuacions especials de millora al municipi de Tortellà” d'acord amb l'Ordre EMO/204/2015
de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades,
prioritàriament de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el
subsidi.
2- Obligacions i drets de les parts
De l'ajuntament de Tortellà
- Nomenament d'un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta planificació i
control continu de l'execució de les tasques de la persona contractada per al
desenvolupament del projecte “actuacions especials de millora al municipi de Tortellà”.
-Nomenament d’un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta implantació de la
Prevenció de Riscos Laborals relativa al desenvolupament del projecte “actuacions especials
de millora al municipi de Tortellà”.
- Realitzar el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar els llocs de treball
sol·licitats.
- Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC.
- Responsabilitzar-se de l'aprovisionament de tot el material fungible i equipament necessari
per al desenvolupament de les tasques encomanades per l'ajuntament.
- Coordinar l’actuació a realitzar al municipi i vetllar per tal que la persona contractada pugui
desenvolupar les seves tasques de manera correcte i amb les mesures de seguretat i higiene
adequades.
- Presentar mensualment al Consell Comarcal de la Garrotxa una relació de les tasques
realitzades juntament amb documentació gràfica de les obres o serveis on quedi constància
dels treballs previs, d’execució, així com el resultat.
- Fer efectiu el pagament mensual al Consell Comarcal de la Garrotxa de la quantitat relativa
al sou i despeses de seguretat social contractada per a executar el projecte “actuacions
especials de millora al municipi de Tortellà”. Aquests conceptes seran retornats pel Consell
Comarcal a l’Ajuntament, a mesura que el Servei d’Ocupació de Catalunya ingressi les
bestretes previstes a la resolució.
- Fer efectiu el pagament mensual de les despeses de desplaçaments i dietes, en cas que
n’hi hagi, directament a la persona contractada. Per norma general, el criteri per
comptabilitzar el quilometratge parteix del municipi on es desenvolupi el projecte. Si un
treballador viu fora d’aquest municipi, es començarà a comptabilitzar el quilometratge a
partir del primer lloc de treball. És a dir, el desplaçament entre el lloc de residència i el
primer lloc de treball no es comptabilitza. Els desplaçaments dins del terme municipal durant
la jornada si que es comptabilitzaran així com els desplaçaments que comporti la formació
obligatòria encara que s’escaiguin fora de la jornada laboral.
-Publicitar el finançament del projecte “actuacions especials de millora al municipi de
Tortellà” d’acord amb l’EMO/204/2015 i mitjançant els elements que indiqui el Consell
Comarcal de la Garrotxa.
- Fer efectiu el pagament al Consell Comarcal de la Garrotxa de les despeses derivades de la
contractació dels treballadors que no són subvencionables (despeses de gestoria,
indemnització per fi de contracte, prevenció de riscos laboral i assegurances –formació i
vida-, etc.).
Del Consell Comarcal de la Garrotxa

- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la direcció del projecte,
planificació i control continu del projecte. Aquesta persona es contractarà segons s’estableix
a l’Ordre EMO/204/2015.
-Nomenament d’un responsable tècnic/a que es farà càrrec de la correcta implantació de la
Prevenció de Riscos Laborals relativa al desenvolupament del projecte “actuacions especials
de millora al municipi de Tortellà”.
- Donar suport al procés de selecció que realitzarà l'ajuntament per a cobrir els llocs de
treball sol·licitats, en cas que l’ajuntament així ho requereixi.
- Realitzar la contractació de les persones seleccionades per l'ajuntament per a desenvolupar
les tasques descrites en el projecte.
- Fer efectiu el pagament de les despeses derivades de la contractació i formació del
personal pel desenvolupament del projecte “actuacions especials de millora al municipi de
Tortellà”.
- Fer-se càrrec de la formació professionalitzadora per a les persones contractades per
l'ajuntament per al desenvolupament del projecte: “actuacions especials de millora al
municipi de Tortellà”
- Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació
davant del Servei d'Ocupació de Catalunya.
- Ingressar a l’ajuntament la part que li correspongui de les bestretes que percebi del Servei
d’Ocupació de Catalunya. No obstant, el Consell Comarcal es reservarà el 5% del darrer
ingrés del SOC (corresponent a la última bestreta del 20%) en previsió de possibles
revocacions.
3- Aspectes tècnics del projecte
El Consell Comarcal de la Garrotxa va realitzar la sol·licitud de subvenció per als ajuntaments
que així ho van sol·licitar en data 27 de juliol de 2015 i s'encarregarà del seguiment periòdic
i es responsabilitzarà que es dugui a terme d'acord amb el projecte presentat. L'ajuntament
controlarà el projecte de manera diària i farà arribar mensualment al Consell Comarcal de la
Garrotxa la documentació necessària relativa als treballs desenvolupats.
Estarà a disposició de l'ajuntament el projecte aprovat.
4- De les persones contractades.
Les persones contractades pel Consell Comarcal de la Garrotxa es seleccionaran per
l'Ajuntament de Tortellà, amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa i d'acord amb el
llistat de les persones que faci arribar l'Oficina de Treball d’Olot que compleixin els requisits
que marca l'Ordre EMO/204/2015 de 23 de juny. El procés de selecció es realitzarà
mitjançant un concurs de mèrits que inclourà, com a mínim, una entrevista personal i una
valoració dels candidats mitjançant un sistema de punts que reculli els resultats de les
proves dutes a terme. Al tribunal de selecció hi participarà personal designat per
l'ajuntament i personal designat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, si s’escau.
5. Prevenció de riscos laborals
Les tasques que realitzin els treballadors seran exclusivament les descrites en la memòria del
projecte “actuacions especials de millora al municipi de Tortellà” .
L’ajuntament entregarà l’Avaluació de riscos de les feines a realitzar dins del projecte ”
actuacions especials de millora al municipi de Tortellà” i entregarà una còpia al Consell
Comarcal de la Garrotxa. Així mateix, per aquells llocs de treball que es desenvolupin a
l’interior d’edificis o locals també caldrà entregar una còpia del pla d’emergència i/o pautes
d’emergència bàsiques i informar degudament als treballadors al respecte.
L’ajuntament proveirà al treballador de tots els Equips de Protecció Individual necessaris per
desenvolupar les seves tasques amb seguretat i garantirà que els equips de treball (eines,
màquines, vehicle...) reuneixen les condicions mínimes de seguretat exigibles segons la
normativa actual aplicable i s’entregarà un manual d’instruccions de l’equip al treballador
que l’utilitzi.
L’ajuntament habilitarà un espai de vestuari amb els serveis necessaris per la higiene
personal del treballador.
L’ajuntament actuarà d’acord amb la normativa vigent per identificar els riscos en els
diversos centres de treball on s’hagin de desenvolupar tasques relatives al projecte
“actuacions especials de millora al municipi de Tortellà” i emprendrà les mesures necessàries
per garantir la seguretat del treballador, tal i com recull l’annex 2 d’aquest conveni.
El Consell Comarcal oferirà al treballador la formació necessària en matèria de prevenció de
riscos laborals d’acord amb les tasques a desenvolupar en el projecte “actuacions especials
de millora al municipi de Tortellà”i s’ocuparà que el treballador dugui a terme la revisió
mèdica corresponent.
És d’obligació que l’ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa s’informin mútuament
per tal de garantir la correcta coordinació d’activitats empresarials relativa al projecte
actuacions especials de millora al municipi de Tortellà “”.

Els aspectes generals aplicables a tots els ajuntaments queden recollits en l’annex 1 del
present conveni i els específics per cada ajuntament, en l’annex 2.
6. Condicions econòmiques
El Consell Comarcal assumirà les despeses derivades de la contractació de les persones
treballadores (nòmines, seguretat social, indemnització etc.) i de les despeses inherents a la
seva condició de treballador de l’ens: assegurança de vida, prevenció de riscos.
Fins que el Servei d’Ocupació de Catalunya ingressi la quantitat aprovada per resolució, cada
ajuntament ingressarà el 25 de cada mes al Consell Comarcal de la Garrotxa la part
corresponent al sou i la quota patronal dels treballadors del programa adscrits al seu
municipi al número de compte de Caixabanc ES 7421000008240200625679. Un cop el
Consell Comarcal de la Garrotxa rebi la subvenció atorgada transferirà a l’ajuntament la part
proporcional que li correspon i que ja haurà avançat mensualment, sense perjudici del que
disposa l’últim paràgraf del punt 2 del present conveni.
7. Durada del conveni
Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de tot el
procés d'execució i justificació del projecte "Programa Treball i Formació a la Garrotxa 2015",
previst pel 15 de maig de 2016.
8. Causes de resolució
L’incompliment manifest per qualsevol de les parts, de les clàusules d'aquest conveni
implicarà la resolució del mateix, prèvia mediació entre les parts, assumint cada entitat les
despeses i perjudicis que li pertoquin.
9. Efectes de l'incompliment
En el cas que es revoqui la subvenció o es rebi parcialment per causes d'incompliment del
projecte aprovat cada part assumirà la que li correspongui.
10. Responsabilitat
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que assenyalen.”

Aquest conveni té validesa des del dia de la seva signatura fins a la finalització de
tot el procés d’execució i justificació del projecte “Programa Treball i Formació a la
Garrotxa 2015”, previst aproximadament al 30 de juny de 2016.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació 241-250.07.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde – president per a la signatura de tota la documentació
necessària per tal de fer efectius aquests acords.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Intervé el Sr. Francesc Xavier Ten i comenta que voten a favor, tot i que vol
remarcar el fet que hi hagi una correcte implantació en tema de riscos laborals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots d’Independents
per Tortellà – CP i 2 vots de CIU).
4. APROVAR
ADHERIR-NOS
AL
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA
En data 3 d’abril de 2014, mitjançant Decret de Presidència, el Consell Comarcal de
la Garrotxa va aprovar l’obertura d’un procediment obert amb varis criteris
d’adjudicació per la contractació del subministrament elèctric de diverses
dependències i locals del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, del Consorci de Benestar Social de
la Garrotxa i de diversos ajuntaments de la comarca.
Mitjançant Decret de la Presidència de data 30 de juny de 2014, es va procedir a
adjudicar el contracte a favor de l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL.

L’Ajuntament de Tortellà té la voluntat d’adherir-se a la contractació que va tramitar
el Consell Comarcal de la Garrotxa referent el subministrament d’energia elèctrica
de diverses dependències/locals/ immobles del municipi, de conformitat amb les
condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives aprovats pel Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Per tot l’anterior, l’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.Aprovar adherir-nos al contracte administratiu de subministrament
d’energia elèctrica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 165-221.00
del pressupost per l’exercici econòmic 2016.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa mitjançant
la plataforma EACAT.
Quart.- Facultar a l’Alcalde – president per a la signatura de tota la documentació
necessària per tal de fer efectius aquests acords.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor (3 vots d’Independents
per Tortellà – CP i 2 vots de la CIU) i una abstenció (Independents per Tortellà).
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la 18:40h.,
i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta
que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura.

