
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA ENFEINA’T 
DESTINAT A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL I ACOMPANYAMENT A LA 
INSERCIÓ DE LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA. 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Xavier Faura Sanmartín, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
 
I de l’altra, el senyor Lluís Soler Panisello, Alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre 
 

INTERVENEN 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document , i 
 

EXPOSEN 
 
ANTECEDENTS DEL PROGRAMA ENFEINA’T 
 
1. El Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018 preveu 
com un dels seus principals objectius fomentar la participació en polítiques actives d'ocupació de 
les persones més desfavorides. En aquest mateix Pla, s'estableix que un dels criteris que han 
d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant aquest període 
és l'adequació de les actuacions a les necessitats dels diferents col·lectius de persones en 
situació de desocupació. 
 
Amb l'objectiu de contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les possibilitat de trobar 
feina a les persones en situació de desocupació de llarga durada, el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya va posar en marxa l'any 2017 el programa ENFEINA'T. 
 
Aquest programa fa possible que les persones desocupades de llarga durada puguin ser 
contractades en períodes de 6, 9 ó 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora en 
la seva ocupabilitat. És un programa d'experienciació laboral que té en compte, mitjançant una 
diagnosi prèvia, les persones destinatàries però també les necessitats de l'entorn, i alhora 
compta amb un acompanyament individualitzat en el període de contractació laboral i la inserció 
laboral durant tot el programa. 
 
2. En aquest marc, el Departament de Treball, Afers Socials i famílies publica l’ORDRE 
TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i 
acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga 
durada i publica la convocatòria per a l’any 2019, mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1931/2019, de 
25 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa Enfeina't per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la 
contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada 
 
Les bases disposen que podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció, entre d’altres,  les 
entitats locals amb un àmbit territorial que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 
20.000 habitants a les Terres de l'Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en 
l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte 
d'actuació 
 
3. La finalitat del programa és contribuir a la dinamització del mercat laboral i millorar les 
possibilitats de trobar feina a les persones en situació d’atur de llarga durada, i evitar així la seva 
cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral. 
 
Les persones participants en aquest Programa d'experienciació laboral hauran de realitzar 
obligatòriament actuacions d'experiència professional adreçades prioritàriament als sectors 
següents: 



 

 

- Medi Ambient, energies i sostenibilitat. 
- Serveis a la comunitat. 
- Educació. 
- Tecnologies de la informació i la comunicació. 
- Sanitat. 
- Manteniment urbà i manteniment i reparació d'instal·lacions i habitatges. 
- Serveis de proximitat i atenció a les persones. 
 
Els treballs hauran de ser competència de l'entitat beneficiària, no poden tenir caràcter 
estructural i han d'estar directament relacionats amb l'interès social que es persegueix. 
 
4. Amb data 17 de juliol de 2019, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar la 
sol·licitud d’acord amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, amb la previsió de 
contractació de diverses persones destinatàries de l’actuació d’experiència laboral del programa, 
per a la realització de serveis d’interès general i social de caràcter temporal de l’àmbit territorial 
on es desenvoluparan els projectes. 
 
Entre els àmbits de desenvolupament del Programa consta el municipi de DELTEBRE.  
 
Amb data 30 de d’octubre de 2019, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt 
l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la 
sol·licitud, per al projecte presentat. 
 
ANTECEDENTS DE L’AMBIT D’ACTUACIÓ 
 
5. El Consell Comarcal del Baix Ebre té previst en el seu vigent Programa d’Actuació Comarcal 
(Fitxa 124), el servei turístic de Via Cicloturista que es preveu com un traçat que dona continuïtat 
a la Via Verda de la Val de Zafan fins arribar a la desembocadura del riu Ebre. Aquest camí 
natural transcórrer pels termes municipals de Tortosa, l’Aldea i Deltebre.  
 
6. El Consell Comarcal del Baix Ebre va executar les obres d’adequació d’aquesta via cicloturista 
i va assumir el compromís de realitzar el manteniment posterior dels elements que conformen 
l’equipament complementari. El funcionament com a servei d’aquesta via es troba regulat en el 
Reglament Regulador de l’ús de la Via Verda i la Via Cicloturista del Baix Ebre aprovat pel Ple 
del Consell Comarcal en sessió de data 26 de juliol de 2013 i publicat en el BOPT núm. 182 de 
data 06.08.2013. 
 
7. El mateix Programa d’Actuació Comarcal, en la fitxa 116 regula el servei de l’Oficina de 
turisme comarcal i gestió tècnica d’ Ebreterra, Centre d’Inspiració Turística ubicat al municipi de 
Deltebre que té per objectiu atendre les demandes turístiques particulars del turistes i dels 
empresaris de la zona i, per descomptat i de forma més notòria, al municipi de Deltebre. 
 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE, tenen interès a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, les 
obligacions, la coordinació i la cooperació d’ambdues institucions per a la realització del 
Programa ENFEINA’T, destinat a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció 
de les persones en situació d’atur de llarga durada que subjecten en les següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE 
 
Objecte d’aquest conveni té per objecte establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal de regular el règim d’execució i finançament 
dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2019 del Programa Enfeina’t, 
regulat per l’ordre TSF/27562018 de 30 d’octubre, que promou el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, que es detallen a continuació:  
 



 

 

MANTENIMENT DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN LA VIA CICLOTURISTA  
 
Accions: 
1.Manteniment i conservació de tot el traçat de baranes en el recorregut de camins naturals.  
2. Manteniment, conservació de la senyalització horitzontal.  
3. Manteniment, conservació i millora d'interiors i façanes d'edificis emmarcats en espais de 
competència.  
 
Recursos humans: una persona que dona suport en tasques de manteniment en general 
(paleteria, pintura, jardineria, neteja i manteniment d'instal·lacions). 
 
ALTRES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR EN EL MUNICIPI DE DELTEBRE 
 
Accions: 
1. Atenció  i informació als usuaris de l’espai EBRETERRA, ubicat al municipi de Deltebre 
2. Suport i dinamitza el sector turístic comarcal i local.  
3. Dinamització de productes turístics comarcals i locals.  
4. Promoció de la  marca Terres de l'Ebre. 
 
Recursos humans: dos persones que dona suport en tasques tècniques i d’administració 
 
SEGON. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL 
 
El Consell Comarcal desenvoluparà les accions d’experiència laboral i d’acompanyament a la 
contractació, vinculades als projectes definits en el pacte  primer del present conveni, per al que 
destinarà els recursos propis o contractats expressament, tant personals com materials, d’acord 
amb les funcions que s’especifiquen a continuació:  
 
- Contractació laboral dels/les participants per al desenvolupament del treballs d’interès públic i 
caràcter social dels projectes detallats: 
 
. TREBALLADOR 1: 1 peó de brigada  
. TREBALLADOR 2: 1 administratiu 
. TREBALLADOR 3: 1 tècnic de dinamització 
 
- Realització de les mesures de salut laboral i prevenció de riscos dels treballadors, de 
conformitat amb la normativa vigent, a excepció de les previstes en aquest conveni com a 
obligació de l’EMD. 
 
 - Acompanyament al desenvolupament de l’itinerari personalitzat d’orientació professional i 
accés al mercat de treball de les persones contractades.  
 
TERCERA- Compromisos de l’AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE es compromet a no realitzar cap actuació que impedeixi el 
compliment de les obligacions establertes en les bases reguladores de la subvenció per a la 
realització del PROGRAMA. Entre d’altres, realitzarà les següents: 
 
 - Designar un responsable del projecte MANTENIMENT DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN 
LA VIA CICLOTURISTA , a qui li correspondrà la funció de seguiment dels treballador assignat al 
projecte i la interlocució amb els/les responsables de coordinació designats pel Consell 
Comarcal, així com la funció de dictar instruccions necessàries per assegurar la correcta 
realització del projecte.  
 
- Permetre i facilitar al treballador 1 l’assistència a les sessions de seguiment i coordinació i a 
posar en coneixement de les coordinadors/es del projecte qualsevol incidència que impedeixi 
aquesta.  
 



 

 

- En cas que les tasques efectuades pel participant puguin comportar riscos que puguin 
comprometre la seva seguretat o salut, facilitar al seu càrrec els equips de protecció individuals 
que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
 
 - Complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant 
les mesures de seguretat previstes. 
 
- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Baix Ebre en cas que el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya efectuï actuacions de verificació i de control de la subvenció així com en cas 
d’actuacions de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, 
estatal i comunitària.  
 
QUARTA.- COMPROMISOS ECONÒMICS  
 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE transferirà al Consell Comarcal del Baix Ebre, l’import de 
673,73 euros, en concepte de finançament per al desenvolupament dels projectes definits a la 
clàusula primera del present conveni, que tenen incidència en el seu àmbit.  
 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE farà efectiva l’aportació a càrrec a l’aplicació pressupostària 
concepte Consell Comarcal Programa Treball i Formació i programa 466.05-24100 del seu 
pressupost de l’any 2020. 
 
A aquests efectes caldrà que aporti el document comptable acreditatiu de l’existència de crèdit.  
 
L’abonament es realitzarà en el termini d’un mes des de la signatura del present conveni, 
mitjançant transferència bancària i el Consell Comarcal l’imputarà al programa pressupostari del 
programa ENFEINA’T 2019.  
 
En cas d’incompliment del pagament indicat anteriorment, el Consell Comarcal procedirà al seu 
requeriment dins al mes següent i al cobrament dels mateixos per compensació de crèdits, si 
s’escau. 
 
CINQUENA.- MECANISMES DE SEGUIMENT  
 
El Consell Comarcal a través de les persones coordinadores assignades als projectes objecte 
d’aquest conveni efectuarà la interlocució amb els departaments designats per l’Ajuntament per 
efectuar el seguiment dels projectes i posar en coneixement les possibles incidències que 
succeeixin en el seu desenvolupament amb la voluntat de consensuar les respostes i solucions.  
 
SISENA- VIGÈNCIA DEL CONVENI  
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada dels projectes amb el que es 
vincula, d’acord amb la clàusula primera del present conveni que compren el període des de la 
data de signatura fins la data de finalització del Projecte ENFEINA’T 2019.  
 
SETENA.- RESOLUCIÓ I INTERPRETACIÓ.  
 
Seran causes de resolució del conveni, les següents:  
 
a. L’acompliment dels objectius fixats. 
b. El mutu acord entre les parts.  
c. L’incompliment de les obligacions estipulades. 
d. Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, condicions i 
qualitats establerts en el conveni.  
e. Les causes assenyalades en la normativa vigent. 
 



 

 

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni seran 
resoltes de mutu acord entre les parts. Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència 
que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les 
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa corresponent.  
 
VUITENA.- RÈGIM JURÍDIC  
 
Vist l’objecte del present conveni que es descriu en les clàusules, i atenent que s’estableix una 
col·laboració entre les dues administracions d’acord amb l’article 48 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i 108 i següents de la 
Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya queda 
exclòs de l’àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
En tots els aspectes no regulats per aquest conveni, les parts es comprometen a actuar 
conforme l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, publicada en el DOGC 
núm. 7713 de 26 de setembre de 2018  
 
 
En tot el que sigui d’aplicació, i conforme a la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar, entre d’altres, s’estarà a l’establert a la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions legals; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta d’ordenament de règim local aplicable. 
 
Pel Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
 
 
 

Per l’Ajuntament de Deltebre 

 


