
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE JULIOL 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000020  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de juliol de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:48 h 
Lloc: sala de juntes 

Assistents: 
Robert Mundet Anglada, Alcalde 
Joan Casabó Fuguet, 1r Tinent alcalde 
Silvia Martí Suñer, 2n Tinent alcalde 
Christian Cortès De La Fuente, 3r Tinent alcalde 
Marià Montsuñer González, 4t Tinent alcalde 
Joan Ignasi Gispert Lloveras, 5e Tinent alcalde 

Ignacio López Salvador, Secretari 
Núria Josa Arbonès, Interventora 

Amb veu i sense vot: 
Nuria Salvans Pérez 
Lourdes Martin Toro 
Carla Matilla Rubirola 

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
- 

Ordre del dia 

Desenvolupament de la sessió  

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29/06/2020, SESSIÓ 
TELEMÀTICA  

2.- APROVACIÓ DE L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ PARCIAL DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 

3.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I ELS 
AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA I CASSÀ DE LA SELVA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN 
LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN 
FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE 
GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 



 

Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària per a la celebració de la sessió, 
la presència necessària de la majoria de membres de la Junta de Govern Local en 
primera convocatòria, i d’un terç dels seus membres amb un mínim de tres per a la 
segona convocatòria, establert a l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals, el president declara oberta la sessió. 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29/06/2020 

RELACIÓ DE FETS  

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 29/06/2020, sessió telemàtica, signada pel secretari de l’òrgan.  

FONAMENTS DE DRET  

a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL).  
b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).  
c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
d. Art. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).  
e. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).  
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).  
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 
mecanogràfics a les corporacions locals.  

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer.- APROVAR l’acta de la sessió ordinària telemàtica de data 29/06/2020, que 
consta a l’expedient.  

Segon.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes de la Junta de Govern 
Local de la Corporació.  

Tercer.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la 
Generalitat i a la Subdelegació del Govern.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

2.- APROVACIÓ DE L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ PARCIAL DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DEDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Antecedents de fet 

 



 

 Atesa la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la impossibilitat de l’execució del 
present contracte de forma ordinària, el passat 16 d’abril de 2020 es va dictar el Decret 
de l’Alcaldia 2020/759 mitjançant el qual s’aprovava la suspensió parcial del contracte 
de neteja dels edificis i equipaments municipals supeditat a les necessitats de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

Ates el punt 10 de la disposició final primera del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de 
març en el que s’estableix: “..quedaran suspesos total o parcialment des de que es 
produeixi la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que la mateixa es 
pugui reprendre...”  

Donat que ha sigut possible reprendre la prestació del servei objecte del contracte 
atesa la reobertura dels edificis municipals des de la finalització de l’omissió de la 
funció interventora.   

Donades les mesures que s’estableixen al Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de 
mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 

Fonaments de dret 

- Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de maç mitjançant el qual s’adopten les 
mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19. 

- Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 

- Art. 39.3 Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.: “Excepcionalment, es pot atorgar eficàcia 
retroactiva als actes quan es dictin en substitució d’actes anul·lats, així com 
quan produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de 
fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones” 

- Formalització del contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments 
municipals de data 29 de març de 2019.  

- Decret de l’alcaldia 2019/1292, de data 21 de juny de 2019 de delegació de 
competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local en 
aquells expedients de contractació el valor estimat dels quals superi els cinc mil 
euros (5.000€). 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte del servei de 
neteja dels edificis i equipaments municipals des de la finalització de l’omissió de la 
funció interventora.  

SEGON.- NOTIFICAR a l’empresa Gran Calidad Contrastada SL l’acord adoptat.  

 



 

TERCER.- PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I ELS 
AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA I CASSÀ DE LA SELVA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN 
LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN 
FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE 
GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Antecedents de fet 

Atès l’informe de la tècnica d’educació de 16 de juny de 2020 en relació a la signatura 
del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments de 
Llagostera i Cassà de la Selva per a la realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han 
finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria, que literalment disposa:  

“NC, com a tècnica d’educació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en relació a 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments 
de Llagostera i Cassà de la Selva per a la realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria, 

INFORME DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 

El desembre de 2019 l’Ajuntament de Llagostera i el de Cassà de la Selva van signar un 
document conjunt on es manifestava la voluntat d’unir esforços per tal de tirar endavant 
conjuntament un Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al 
Treball (PTT) d’Auxiliar de Vivers i Jardins. Aquest document es va fer arribar al 
Departament d’Educació per tal de manifestar-los aquesta voluntat i que en valoressin la 
viabilitat.  

En data 3 de juny de 2020, el Departament d’Educació va presentar l’entrada núm.  
E2020003364, amb la que ens feia arribar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i els ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva per a la 
realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició 
al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol 
de graduat/da en educació secundària obligatòria. En aquesta entrada se’ns demanava la 
tramitació i signatura del conveni per tal de formalitzar-lo.”. 

Atès la memòria de la tècnica d’educació de 16 de juny de 2020 en relació a la 
signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i els 
ajuntaments de Llagostera i Cassà de la Selva per a la realització de programes de 
formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a 
joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria, que literalment disposa:  

“Necessitat i oportunitat 

 



 

En els municipis de Llagostera i Cassà de la Selva i la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de 
graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva 
formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els 
permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat. 

Aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que 
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i 
professional. 

Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també 
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de 
grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la 
realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en 
ESO. 

Per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació 
i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la 
formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i 
facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la 
vida. 

Aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la 
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de 
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), 
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de 
febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció. 
Concretament l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans 
de Transició al Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració, 
entre les administracions locals i el Departament d’Educació. 
Caràcter de l’activitat  
L’activitat objecte del conveni i l’aprovació i signatura del conveni té efecte de 
col·laboració, sense assumpció de relació laboral ni mercantil.  

Cada una de les parts assumeix la seva part en realització d’actuacions i responsabilitats.  

Així doncs, el caràcter de l’activitat compresa al conveni és no contractual.  

Compliment de la LRJSP 
El conveni dóna compliment al contingut de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

Actuacions a realitzar per les parts 
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos 
següents: 

a) El Departament d'Educació 
1. Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació, 
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme 
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de 
treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 

2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a 
disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així 
com l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació 
general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d’Educació. 

3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la 
Generalitat de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos. 

 



 

4. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i 
professional establert per als programes de formació i inserció. 

b) Els Ajuntaments de Llagostera i de Cassà de la Selva 
1. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació 
general del programa de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni. 

2. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de 
formació professional del programa objecte del present conveni: auxiliar de vivers i jardins. 

3. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació 
professional del programa d’auxiliar de vivers i jardins. 

4. El suport dels tècnics municipals de Llagostera i Cassà de la Selva. 

5. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i 
inserció objecte d’aquest conveni. 

A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la 
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes. 

Els professionals a que fa referència l’apartat b)3. impartiran les hores de formació 
corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en les 
periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació. 

La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)3. No generarà 
més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions 
pròpies d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el 
Departament d’Educació.  

Import del conveni 
Aquest conveni no implica cap import. 

Impacte econòmic 
Aquest conveni no implica un impacte econòmic en l’Ajuntament.  

Resultats  
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments de 
Llagostera i Cassà de la Selva per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a les 
localitats de Llagostera i Cassà de la Selva, en el marc dels programes de formació i 
inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l’educació 
secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment 
d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema 
educatiu ni participen en altres accions de formació.  

Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, 
millorar la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en 
millors condicions, com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, 
especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà. 

Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents: 
a) L'organització d’un PFI, en la modalitat PTT, del perfil d’auxiliar de vivers i jardins, 
d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i 
continguts. 

b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per 
als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional 

 



 

(segons cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu 
de millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi 
participen. Així mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats 
adreçades a definir i aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com 
l’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa. 

Competència municipal 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva té competència per a la signatura d’aquest conveni pel 
que estableixen els articles 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, als articles 66 i 67 
de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”. 

Atès que  en data 3 de juny de 2020, el Departament d’Educació va presentar l’entrada 
núm.  E2020003364, segons la que  es proposa la tramitació i signatura del conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments de Llagostera i Cassà 
de la Selva per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la 
modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.  

Fonaments de dret 

➢ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

➢ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de 
Dades (RGDP). 

➢ Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 

➢ Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LT). 

➢ Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

➢ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

➢ Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. 

➢ Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els 
programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 
22 de maig de 2014. 

➢ Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 
2015) 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR el conveni a signar per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
l’Ajuntament de Llagostera i el Departament d’Educació  per desplegar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i els ajuntaments de Llagostera i Cassà 
de la Selva per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la 
modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament 

 



 

obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria, que 
literalment disposa: 

“REUNITS: 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís Espinós 
Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 
2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de 
competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 
28 de juliol de 2011). 

Per l’Ajuntament de Llagostera l’Il·lustríssim senyor Antoni Navarro Robledo, alcalde de 
Llagostera, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 

Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva l’Il·lustríssim senyor Robert Mundet Anglada, 
alcalde de Cassà de la Selva, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte i 

EXPOSEN: 

I. Que en els municipis de Llagostera i Cassà de la Selva i la seva àrea d’influència 
existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver 
obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden 
continuar la seva formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació 
professional que els permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de 
continuïtat. 

II. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic 
que permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari 
formatiu i professional. 

Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també 
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de 
grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la 
realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en 
ESO. 

III. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de 
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de 
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de 
primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 

IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats 
per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes 
de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), 
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de 
febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció. 
Concretament l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans 
de Transició al Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració, 
entre les administracions locals i el Departament d’Educació. 

 



 

D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present 
conveni, de conformitat amb les següents. 

C L À U S U L E S 

Primera 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments de 
Llagostera i Cassà de la Selva per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a les 
localitats de Llagostera i Cassà de la Selva, en el marc dels programes de formació i 
inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l’educació 
secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment 
d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres 
accions de formació. 

Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, 
millorar la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en 
millors condicions, com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, 
especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà. 

Segona 
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents : 
a) L'organització d’un PFI, en la modalitat PTT, del perfil d’auxiliar de vivers i jardins, 
d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i 
continguts. 

b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per 
als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional 
(segons cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu 
de millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi 
participen. Així mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats 
adreçades a definir i aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com 
l’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa. 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin 
necessari, a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si 
s'escau. 

Tercera 
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos 
següents: 

a) El Departament d'Educació 
1. Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació, 
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme 
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de 
treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 

2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a 
disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així 
com l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació 
general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d’Educació. 

3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la 
Generalitat de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos. 

4. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i 
professional establert per als programes de formació i inserció. 

b) Els Ajuntaments de Llagostera i de Cassà de la Selva 

 



 

1. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació 
general del programa de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni. 

2. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de 
formació professional del programa objecte del present conveni: auxiliar de vivers i jardins. 

3. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació 
professional del programa d’auxiliar de vivers i jardins. 

4. El suport dels tècnics municipals de Llagostera i Cassà de la Selva. 

5. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i 
inserció objecte d’aquest conveni. 

A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la 
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes. Els 
professionals a que fa referència l’apartat b)3. impartiran les hores de formació 
corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en les 
periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació. 

La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)3. No generarà 
més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions 
pròpies d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el 
Departament d’Educació. 

Quarta 
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i 
dependents en l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per 
compte d’aquells, per acció o omissió durant l’exercici de la seva activitat, així com la 
responsabilitat civil professional. Disposa també d’una pòlissa d’assegurança de danys 
materials que cobreix el contingut dels bens immobles que utilitza, amb independència del 
títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions 
que li corresponen. 

Els Ajuntaments de Llagostera i de Cassà de la Selva disposen d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys que es puguin causar durant 
l’exercici de l’activitat objecte d’aquest conveni, com a conseqüència de l’estat de 
conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans materials o de l’acció o omissió 
dels seus empleats i dependents. 

Cinquena 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 

a) Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar de 
vivers i jardins: 

L’Ajuntament de Llagostera facilitarà les aules i equipaments necessaris en el centre 
cultural Casa de les Vídues, ubicats en la Plaça de la Llibertat, 1 i al carrer Sant Antoni, s/n 
de Llagostera, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. 

L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu us com a 
espai docent. 

b) Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar 
de vivers i jardins: 

 



 

L’Ajuntament de Llagostera facilitarà els espais, instal·lacions i equipaments necessaris 
ubicats al municipi de Llagostera, adients per desenvolupar les accions formatives objecte 
d’aquest conveni: 

Centre cultural Casa de les Vídues (plaça de la Llibertat, 1) 
El Taller (carrer Sant Antoni, s/n) 
Parc de l’Estació (passeig Romeu) 
Can Caciques (carrer Olivareta, 38) 
Zona muralla (carrer de la Processó i carrer del Fred) 
Parc de la Torre (situat entre els carrers Canalejas, Barcelona i Constància) 
Llar d’infants municipal El Niu (carrer Ganix, 2) 
Llar d’infants municipal El Carrilet (carrer Mas Sec, 71) 
Escola Lacustària (carrer Lleó I, 6) 
Escola Puig de les Cadiretes (carrer Amical de Mauthausen, 14) 

L’Ajuntament manifesta que tots aquests espais, instal·lacions i equipaments compleixen 
els requisits per al seu ús com a espai docent. 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva facilitarà els espais, instal·lacions i equipaments 
necessaris ubicats al Centre CREC al carrer Susvalls, 75 i als Horts urbans al carrer 
Susvalls, s/n de Cassà de la Selva, adients per desenvolupar les accions formatives 
objecte d’aquest conveni. 

L’Ajuntament manifesta que tots aquests espais, instal·lacions i equipaments compleixen 
els requisits per al seu ús com a espai docent. 

Sisena 
Les parts es comprometen a: 

1. Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament 
(UE) 2016/679, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest 
conveni. 

2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar 
o substituir. 

3. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució 
d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la 
Llei d’enjudiciament civil. 

En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb 
menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han 
estat condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual 
o tràfic d’éssers humans. 

Setena 
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix 
una comissió, integrada pel director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació i pel representant dels 
Ajuntaments de Llagostera i de Cassà de la Selva, que exerciran la presidència conjunta. 
Integraran també la comissió la cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 

 



 

Professional de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial del Departament d’Educació i la persona designada pels Ajuntaments per 
al seguiment del conveni, que actuaran com a vocals. La comissió podrà delegar el 
seguiment en les persones que consideri i es reunirà a sol·licitud d'una de les parts. 

Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les 
qüestions sobre la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu 
desenvolupament i, si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per cadascuna de les parts. Les conseqüències d’aquest incompliment inclouen 
la possibilitat de donar per resolt el conveni. 

Vuitena 
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin 
realitzaran un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no laborals en 
empreses. La gestió i desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i 
validació dels convenis que les regulen es realitzaran d’acord amb la normativa i els 
procediments establerts pel Departament d’Educació. Cadascun dels professors que 
exerceixin de tutor/a del grup s’encarregarà de realitzar el seguiment i l’avaluació 
d’aquesta formació per al grup d’alumnes que li correspongui. 

Novena 
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions 
signants, es farà constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues 
Administracions. 

Desena 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o 
perquè s’ha incorregut en causa de resolució. 

Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es 
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la 
Comissió de seguiment prevista en la clàusula setena del conveni. 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de 
resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis. 

Onzena 
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material 
d’acord amb el que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades. 

Dotzena 

 



 

Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 
de setembre de 2020 fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els 
programes de formació i inserció per als cursos escolars adients. 

Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la 
pròrroga del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà 
formalitzada mitjançant una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de 
la vigència del conveni i per acord d’ambdues parts. 

Tretzena 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser 
resoltes de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en la 
clàusula setena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.”. 

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la seva signatura, així com per a l’adopció 
d’actes d’execució per desenvolupar el contingut del present conveni. 

TERCER.-  Publicar el present conveni en el Portal de transparència municipal.  

QUART.- NOTIFICAR al Departament d’Educació i a l’Ajuntament de Llagostera el 
present acord. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- PUNTS URGENTS 

S’aprecia la urgència del següent punt no inclòs en l’ordre del dia de la present sessió i 
es procedeix a la seva votació: 

4.1.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADQUISICIÓ DIRECTA O DEL BÉ 
CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ. 

RELACIÓ DE FETS 

Considerant que és necessari per a aquest Municipi procedir a l'adquisició del següent 
bé: 

Referència cadastral 9676003DG8397N0001RZ

Localització Carrer Nou, número 2, Cassà de la Selva, 17244 (Girona)

Classe: Urbà

Superfície: Construïda 605 m2

Coeficient:

Ús: Residencia

Any de Construcció: 1990

 



 

Considerant que el bé adquirit es destinarà a ús d’aparcament públic al centre del 
poble. 

Vistos els informes de Secretaria emesos en data 20 de desembre de 2019 i 14 de 
febrer de 2020. 

Vist l’informe de valoració emès per l’arquitecte municipal en data 6 de febrer de 
2020. 

Vist l’informe d’Intervenció de data19 de febrer de 2020. 

Vist l’informe favorable emès per la Directora General d’Administració Local emès en 
data13 de març de 2020. 

Vist l'informe de Secretaria emès en data 6 de juliol de 2020 en virtut de la DA 3ª.8 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

FONAMENTS DE DRET 

Vista la DA 2ª.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Vist el Decret d’Alcaldia 1292 de 22 de juny de 2019, d’atribucions de la Junta de 
Govern Local. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l'adquisició directa o del bé descrit 
en els antecedents, convocant la seva licitació. 

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir 
l'adquisició, en els termes que figura en l'expedient. 

TERCER. Convidar al propietari del bé a participar en el procediment per a la seva 
adquisició a títol onerós per l'Ajuntament presentant la corresponent oferta. 

QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 
particulars. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico 
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 

Signat i datat electrònicament, 

 


