Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
ESTEVE DE LA SARGA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Tremp, Pallars Jussà, 28 de desembre de 2018
REUNITS
D’una part el Sr. Constantí Aranda Farrero, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal), en la
seva qualitat de president, en ús de les competències regulades en
l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultat per Decret del President del dia 28 de desembre de 2018, a
convalidar pel Ple del Consell i que s’annexa com a document núm. 1
d’aquest conveni.
D’una banda, els Sr. Jordi Navarra Torres , alcalde de l’Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga i que el representa en virtut de les competències
que li confereix l’article 53 a) del Text refós la Llei 8/1987, municipal i de
règim local de Catalunya i facultat per l’acord adoptat per l’Ajuntament
per Decret d’Alcaldia del dia 12 de novembre de 2018, la certificació del
qual s’annexa com a document núm. 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar el
present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- Els articles 25 i 28, del Text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, assignen a les comarques competències en
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments en
relació a la prestació de serveis d’assistència tècnica.
Segon.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar amb
els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit
presta el servei
d’assistència tècnica als municipis que ho sol·liciten i per al qual disposa
d’un seguit de mitjans materials i personal propi.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per
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la prestació de serveis o per al desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra
de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics
idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep
l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha
de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues administracions.
Quart.- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat en
que el Consell Comarcal li presti el servei d’assistència tècnica en matèria
de serveis urbanístics i en l’àmbit del municipi. El Ple. de l’Ajuntament ha
aprovat, en data 12 de novembre de 2018, encarregar al Consell
Comarcal la prestació del servei esmentat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions derivades
de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure aquest
conveni, amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei d’assistència
tècnica en l’àmbit dels serveis urbanístics i en el marc d’actuació del
municipi de Sant Esteve.
SEGON.- Obligacions de les parts
2.1- El Consell Comarcal, accepta l’encàrrec i es compromet a:
2.1.1- Assignar a l’Ajuntament , un arquitecte/a superior - funcionari
interí per prestar aquest servei, amb una dedicació del 4,60 % de jornada
en còmput mensual, que equivaldria a una mitjana mensual d’un 1 dia de
treball.
2.1.2.- Prestar el servei d’assistència tècnica que inclou:
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 Exercir funcions d’ordenació del territori, planejament, gestió
urbanística i disciplina urbanística.
 Intervenció administrativa en l’ús del sòl, obres, urbanisme i
habitatge. (Llicències urbanístiques, ordres d’execució, estudis,
inspeccions, dictàmens, valoracions...).
 Supervisió del planejament supracomarcal i dels diferents
instruments de planejament dels municipis adherits de la comarca, i
si s’escau, la redacció dels documents i propostes de modificació.
 Redacció i direcció de projectes d’obra, memòries valorades, plecs
de condicions contractuals i aquells documents d’ordre tècnic que es
requereixin.


Atenció al públic en el règim que s’estableixi.

 Coordinació dels serveis tècnics i personal que se li assigni.
 Coordinació en matèria de riscos laborals, seguretat i salut
 Assessorar els òrgans de govern en les matèries relacionades amb
el lloc de treball.
 Col·laboració amb els diferents departaments en les tasques pròpies
del lloc de treball i/o que afectin el territori (aigües, enginyeria, obra
pública, patrimoni, medi ambient, etc).
 Coordinació amb el servei d’obres del Consell Comarcal.
 Qualsevol altra que es pugui assignar per raó del seu lloc de treball.
2.1.3.- Assumir els costos salarials del servei objecte d’aquest conveni i
estimats en 53.698,48 €/any segons els conceptes descrits a l’annex A
d’aquest conveni.
2.1.4.- Repercutir a l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, amb
caràcter trimestral i prèvia certificació d’intervenció, el cost del servei
calculat en funció del percentatge de dedicació horària sobre el cost
realment suportat i en línia al descrit en el pacte Tercer, i el cost dels
quilometratges per desenvolupar les tasques en aquest municipi.
2.1.5 – En tant que personal del Consell Comarcal seguirà llurs criteris
d’horaris, règim de vacances, formació, llicències i permisos que seran
autoritzats pel Gerent com a cap de personal, en el benentès que per al
bon desenvolupament del servei hauran de tenir el vistiplau previ del
responsable municipal, en base al document d’autorització que figura com
a annex B i C a aquest conveni.
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2.1.6 – Fomentar la coordinació entre els diferents serveis urbanístics
municipals existents a la comarca i l’establiment de criteris comarcals
consensuats en aquells àmbits que sigui possible.
2.2 - L’Ajuntament es compromet a:
2.2.1.- Facilitar els espais i mitjans tècnics i humans necessaris per tal de
poder desenvolupar les tasques tècniques, d’atenció al públic, etc, en les
condicions adients, així com facilitar la documentació i la informació
necessària per a la prestació del servei.
2.2.2- Satisfer al Consell Comarcal, prèvia certificació trimestral, la
quantitat corresponent segons l’establert en el pacte Tercer.
2.2.3- Analitzar la prestació del servei i proposar-ne les millores i/o
adaptacions que consideri adients.
2.2.4 – Actuar proactivament en la coordinació dels diferents serveis
tècnics municipals existents a la comarca i en l’establiment de criteris
comarcals allà on sigui possible.
TERCER.- Assignació econòmica del conveni .
En relació amb el servei objecte d’aquest conveni, la dotació econòmica
prevista és de 53.698,48 € /any d’acord amb els conceptes descrits en
l’annex A d’aquest conveni.
El Consell ha conveniat amb l’Ajuntament de Tremp una dedicació
temporal que permet, almenys, una disposició per part del Consell de fins
al 25% de la jornada.
A partir d’aquest conveni i dins d’aquest percentatge, l’aportació
econòmica de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga s’estima en
2.468,90 €/any un 4,60 % de dedicació horària que equivaldria a un dia
de treball al mes.
L’aportació final, però, dependrà del cost efectivament assumit pel Consell
Comarcal pels diferents conceptes salarials que resulti de la suma de les 4
certificacions anuals i la suma dels quilometratges corresponents.
El Consell Comarcal cercarà l’augment de la dotació del conveni en
matèria de cooperació i assistència municipal que anualment signa amb la
Diputació de Lleida per poder ajustar aquestes aportacions.
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QUART.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
CINQUÈ.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 3 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua prestantse el servei objecte d’aquest.
SISÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les causes
següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni
3. El mutu acord de les parts
SETÈ.- Comissió de seguiment
El Consell Comarcal, l’Ajuntament, vetllaran pel bon funcionament i
seguiment d’aquest conveni.
Amb aquesta finalitat constituiran una comissió de seguiment que es
reunirà un mínim d’un cop a l’any i a petició de qualsevol de les dues
parts i que estarà composada:
Per part del Consell Comarcal: El president o conseller en qui delegui i el
gerent.
Per part de l’Ajuntament: l’Alcalde o regidor en qui delegui i el cap de
l’àrea d’obres i serveis.
VUITÈ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de
la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
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administrativa, les parts es sotmeten de manera explicita a la jurisdicció
contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo, per duplicat exemplar i un
sol efecte, al lloc i data expressats a l’encapçalament.

Sr. Constantí Aranda i Farrero
President

Sr. Jordi Navarra Torras
Alcalde

Diligència : Per fer constar que el Ple del Consell reunit en sessió del dia
2 d’abril de 2019, ha convalidat el Decret del President del dia 28 de
desembre de 2018, d’aprovació d’aquest conveni.

Ma. Glòria Farrús Canut
Secretaria
Tremp, Pallars Jussà, 4 d’abril de 2019.
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Annex A – Fitxa descriptiva del lloc de treball
FITXA DESCRIPTIVA, per a determinar les retribucions que, a partir de
l’1 de juliol de 2018, correspondran percebre al lloc de treball que s'indica
en base al qual es calculen les seves retribucions
Lloc de treball ARQUITECTE titular MARC PUJOL BAÑOS, de titulació A1,
nivell Complement de destí 22, Núm. de triennis 2, data venciment proper
trienni 01/11/2020
RETRIBUCIONS

CONCEPTES RETRIBUTIUS

ANY 2018
QUANTIA ANUAL

1. BÀSIQUES
1.1 Sou inicial
1.2. Trienis
A) SUMEN
2. COMPLEMENTÀRIES
2.1. Comp. Destí
2.2. Comp. específic
2.3. Comp. Major dedicació
2.4. Comp. Responsabilitat
2.5. Comp. Dificultat tècnica
B) SUMEN
C) TOTAL GENERAL

EXTRA
DESEMBRE

EXTRA
JUNY

MENSUAL

15.231,26
1.172,00
16.403,26

708,61
54,52
763,13

708,61
54,52
763,13

1.151,17
88,58
1.239,75

7.408,94
17.069,78
0,00
0,00
0,00
24.478,72

529,21
1.219,27

529,21
1.219,27

1.748,48

1.748,48

529,21
1.219,27
0,00
0,00
0,00
1.748,48

40.881,98

Retribucions brutes ..............
Quota patronal s.social .........
Total ...................................

2.511,61

2.511,61

40.881,98 €
12.816,50 €
53.698,48 €

Les pagues extraordinàries seran de dues a l’any.
Tremp, Pallars Jussà, 28 de desembre de 2018

2.988,23
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Annex B - Sol·licitud activitats formatives
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Lloc de treball:
DADES DE L’ACTIVITAT FORMATIVA
Nom del curs:
Entitat organitzadora:
Dies:
Horari:
Localitat:
PRESSUPOST (€):
A càrrec de:

Empresa

Treballador

Preu inscripció:
Cost quilometratge:
Total despesa:
SIGN. RESPONSABLE MUNICIPAL

SIGNATURA GERENT

Data:
Envieu la sol.licitud a l’adreça recursoshumans@pallarsjussa.cat amb
l’antelació suficient per obtenir la resposta d’autorització, necessària per
poder iniciar el curs.
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Annex C -Vacances, assumptes propis i altres
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom:

DNI:

Lloc de treball:
VACANCES:
Núm. dies:

Data inici:

Data final:

ASSUMPTES PROPIS:
Núm. dies:

Data inici:

Data final:

Data inici:

Data final:

ALTRES:
Núm. dies:

SIGN. RESPONSABLE MUNICIPAL

SIGNATURA DEL GERENT

Data:
Envieu la sol.licitud a l’adreça recursoshumans@pallarsjussa.cat amb
l’antelació suficient per obtenir l’autorització.

