2018/2261/JOVENTUT
DECRET
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Argentona per al finançament anual del Pla d’actuació municipal en joventut
com estableix la fitxa 43 del Contracte programa 2016-2019.
Vist que l’objectiu d’aquest conveni es que Departament de Treball, afers Socials i famílies
atorgui la subvenció econòmica del 2017, 2018 i 2019 a l’ajuntament d’Argentona a través del
Consell Comarcal.
Vist que l’objecte de la signatura del conveni és definir la cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per a la gestió i prestació
dels serveis i programes, segons les condicions i criteris que s’estableixen en la fitxa 43 –
Suport a plans locals i comarcals de joventut que el Consell Comarcal del Maresme va
aprovar i signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull
en les Addendes del Contracte Programa 2016-2019 per a 2017, i per a 2018 i 2019.
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Addenda

Període

Import atorgat

2017

1/1/2017 al 31/12/2017

12.150,00€

1/1/2018 al 31/12/2018

12.150,00€

1/1/2019 al 31/12/2019

12.150,00€

2018 – 2019

Vist que per part del Consell Comarcal la transferència
corresponen a l’Ajuntament es faran amb aquesta disposició:

dels imports econòmics que

Per a l’Addenda del Contracte Programa 2017:
El Consell Comarcal transferirà en la seva totalitat, l’import econòmic assignat a l’Ajuntament,
en un termini de 30 dies des del moment de la signatura del present conveni, amb càrrec a la
partida pressupostària corresponent del pressupost de 2019 i condicionat a l’aprovació
efectiva del mateix per part de l’Òrgan competent.
Per a l’Addenda del Contracte Programa 2018
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Vist que en el conveni que Per part del Consell Comarcal del Maresme destinarà íntegrament
les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de les respectives Addendes del
Contracte Programa, de 2017 i 2018-2019, a l’Ajuntament per a la prestació dels serveis o
programes per als quals han estat assignades. Aquestes aportacions són:

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
Signatura
1 de 2
a
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
15/05/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

15/05/2019

Secretària

El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties corresponents a l’import econòmic
assignat en un període de 30 dies des de que el Departament TSAF li hagi fet efectiu l’ingrés
de les mateixes, tant pel que fa a les bestretes com per la liquidació final.
Un cop el Consell Comarcal del Maresme hagi signat amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, el Dictamen anual de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de
compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del CP, es liquidarà la
totalitat de l’import assignat o, si s’escau, es procedirà a la seva regularització prèvia
comunicació per escrit a l’Ajuntament.
Els càrrecs corresponents a l’addenda de 2018 es consignaran a la partida corresponent del
pressupost vigent per a 2019, condicionada a la seva aprovació efectiva per part de la
corporació.
Per l’addenda del Contracte Programa 2019:
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Un cop el Consell Comarcal del Maresme hagi signat amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, el Dictamen anual de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de
compliment d’objectius de cada servei/programa establert en els acords del CP, es liquidarà la
totalitat de l’import assignat o, si s’escau, es procedirà a la seva regularització prèvia
comunicació per escrit a l’Ajuntament.
L’addenda de 2019 es transferirà amb càrrec a la partida 408.32600.46200 Ajuntaments CP
2019 del pressupost vigent per a 2019, condicionat a la seva aprovació efectiva per part de
l’Òrgan competent.
La Tècnica de Joventut ha emès informe favorable el 22 de gener de 2019 i els informes del
12 de febrer de 2019.
El Regidor de Joventut ha emès informe favorable el 24 de gener de 2019.
El 12 de febrer de 2019 s’ha emès informe d’Intervenció per a que s’incorpori a l’expedient
l’informe jurídic i l’esborrany de proposta de resolució.
La Cap de Negociat de Serveis Personals ha emès informe jurídic favorable el 25 d’abril de
2019.
El 14 de maig de 2019 s’ha emès informe desfavorable d’Intervenció.
Per tot l’exposat, vinc a decretar el següent:
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El Consell Comarcal transferirà a l’Ajuntament les quanties corresponents a l’import econòmic
assignat en un període de 30 dies des de que el Departament TSAF li hagi fet efectiu l’ingrés
de les mateixes, tant pel que fa a les bestretes com per la liquidació final.
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Camps

15/05/2019

Secretària

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Argentona per al finançament anual del Pla d’actuació municipal en joventut
com estableix la fitxa 43 del Contracte Programa 2016-2019 que s’adjunta a la següent
proposta.
Segon.- Acceptar la subvenció per tal que el Consell Comarcal del Maresme pugi destinar
els imports pertinents dels diferents anys de subvenció a l’Ajuntament d’Argentona per al
finançament anual del Pla d’actuació municipal en joventut.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Signatura del secretari accidental (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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