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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE L'ACORD DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS I L'AJUNTAMENT DE SALOU, PER A LA
IMPLEMENTACIÓ
DEL
PROGRAMA
REFERENTS
D'OCUPACIÓ JUVENIL (EXPEDIENT NÚMERO 3454/2019)

Localització de l'activitat

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 27 DE
NOVEMBRE DE 2019 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
601.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L'AJUNTAMENT DE SALOU,
PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA REFERENTS D'OCUPACIÓ JUVENIL
(EXPEDIENT NÚMERO 3454/2019)
Identificació de l’expedient:
Expedient número 3454/2019, Programa Referents d’Ocupació Juvenil.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. En data 30 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Salou, per la implementació del programa
Referents d’Ocupació Juvenil.
2. En data 14 de maig de 2019, el President del Consell Comarcal del Tarragonès, Il·lm.
Daniel Cid Ricote, signa l’acord de col·laboració.
3. En data 15 de maig de 2019, l’Alcalde de Salou, Il·lm. Pere Granados Carrillo, signa
l’acord de col·laboració.
4. En data 17 de maig de 2019, s’envia per EACAT el corresponent acord de col·laboració
signat el Consell Comarcal del Tarragonès.
5. En data 17 de setembre de 2019, el Consell Comarcal ens demana via EACAT, que
l’Ajuntament de Salou comuniqui la seva voluntat o no de continuar el servei per al 2020.
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6. Tenint en compte que en el cinquè punt dels acords del conveni indica: “Vigència i
finançament: La durada d’aquest Acord és fixa fins al 30 de desembre de 2019, si bé es
podrà acordar la pròrroga expressa, mitjançant acord o resolució d’òrgan competent de
tots els ens locals, per períodes anuals. La durada màxima del conveni és de 4 anys”.
7. Al departament de Joventut, de l’Ajuntament de Salou, es fa una revisió de l’acord de
col·laboració. Es creu convenient continuar amb el servei un any més, tot i que es
proposa una modificació a l’annex 1 per adaptar-nos als horaris del servei de la Masia
Tous. A l’acord de col·laboració signat s’indica que el dia de la setmana en que es farà
l’atenció al jove serà preferentment els dimarts quinzenalment. Des de la regidoria de
Joventut, es proposa que continuï sent els dimarts quinzenalment, però en horari de 10 a
13 hores enlloc de 8 a 15 hores, que és com s’està fent fins ara.
8. A més, es proposa canviar, a l’annex 1, el responsable polític de referència per Julia
Gómez Mesonero (regidora de Joventut).
Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la
legislació sobre contractació pública els convenis, i per extensió els acords de
col·laboració, que continguin prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la
citada legislació. Article 25. Recull el principi de llibertat de pactes sempre que no siguin
contraris a l’ordre públic, a l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.
2. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya: arts. 108 a 112.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis: art. 303 a 310.
4. Legislació en matèria de transparència: Article 14, de la Llei 19/2014. Transparència en
els convenis de col·laboració, i article 8, de la Llei 19/2013.
5. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: arts. 47 a 53.
Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar la pròrroga de l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de Salou, per la implementació del programa referents d’ocupació juvenil,
per a l’any 2020.
2. Modificar a l’annex 1 de l’acord de col·laboració conveni, que el dia de la setmana en que
es faci l’atenció al jove a la Masia Tous continuï sent els dimarts quinzenalment, però en
horari de 10 a 13 hores enlloc de 8 a 15 hores, que és com s’està fent fins ara.
3. Canviar, a l’annex 1, el responsable polític de referència per Julia Gómez Mesonero
(regidora de Joventut).

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.

Secretari General
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
27-11-2019 14:38
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