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DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 624/2017
ASSUMPTE: Protocol de Col·laboració pel desenvolupament d’un Pla d’acció per a la millora i
dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès, que promou el Servei
d’ocupació de Catalunya.
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent Decret:
APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT D’UN PLA
D’ACCIÓ PER A LA MILLORA I DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA DEL BAIX PENEDÈS, QUE PROMOU EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA.- Exp. 624/2017

Tercer.- Els programes subvencionables són:
1) Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
2) Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
3) Programa de suport als territoris amb més necessitat de reequilibri territorial i econòmic
(projecte Treball a les 7 comarques)
La Documentació que ha d’acompanyar les sol·licituds de subvenció dels programes es troba a
la base 36.B. Un dels documents a aportar és Convenis, acords de col·laboració, cartes de
suport, d’adhesió, compromisos de participació, o altres documents per part d’entitats públiques
i privades i dels agents econòmics i socials del territori objecte d’actuació, que acrediten el
suport al pla d’execució anual.
Quart.- L’article 5.1 de la convocatòria estableix que el termini de presentació de sol·licituds
finalitza el 12 de setembre de 2017. Per donar compliment a aquest termini, en data 7 de
setembre de 2017 es va remetre al Consell Comarcal del Baix Penedès carta de suport de
col·laboració i adhesió al programa Pla d’acció per la millora i distribució dels polígons
d’activitat econòmica del Baix Penedès.
Cinquè.- L’atur una xacra important al territori, amb un fort impacte social, que obliga a les
administracions a treballar més intensament la matèria de forma coordinada i més eficient. En
aquest sentit, l’Ajuntament esta interessat a participar en aquest projecte i a donar suport a
l’entitat sol·licitant davant del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Sisè.- En el supòsit de resolució favorable del SOC, aquesta presidència-alcaldia elevaria a
l’òrgan municipal competent la formalització d’un conveni de col·laboració interadministrativa,
en el que es concretarien les obligacions de les parts signatàries.
Setè.- L’art. 108 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya estableix que tindran la consideració de protocols, amb
independència de la denominació que tinguin els instruments que es limiten a establir acords
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Segon.- Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre
EMO/258/2014, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2014, de 25 de setembre
(DOGC núm. 6717, de 30 de setembre de 2014).
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Primer.- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre convocatòria per a l’any
2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de Suport al
desenvolupament local. (DOGC núm. 7388, de 12 de juny de 2017).
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generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el compliment
dels quals no és susceptible de ser jurídicament exigit.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un Pla d’acció per a la
millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès, en el marc dels
programes de suport i acompanyament a la planificació estratègica 2017, que promou el Servei
d’Ocupació de Catalunya i procedir a la seva signatura.
SEGON.- Donar compte del present decret a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació
en la propera sessió.
En dono fe.
Secretària interventora Tresorera accidental
Immaculada Rocio Santos Cuellas
Banyeres del Penedès,
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