DECRET ALCALDIA 28/2016 DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ
EN RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE
SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
Vista la proposta de modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a l’execució dels plans locals
d’ocupació, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA
BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN RELACIÓ
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A
INTEGRACIÓ SOCIAL

DE
DE
AL
LA

REUNITS
Per una banda,
Il·lustríssim senyor Josep Pere Lara Tristante, en representació de l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà en virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 53.1.a) 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, facultat per a signar aquest
document i assistit per la secretària-interventora municipal, senyora Elisabeth Benitez
Vilajuana.
Per altra banda,
Il·lustríssim senyor David Font Simon, en representació de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà en qualitat de president, amb DNI 39362101Q, facultat per a signar aquest document
en virtut d’allò establert en l’article 10 dels estatuts reguladors de l’Agència publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 1 de març de 2013, assistit pel secretari
interventor, senyor Gerard Soldevila i Freixa.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest document, i
MANIFESTEN
1.La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 21 de març de 2016 publica
l’anunci d’aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol
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general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
L'esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es
posin a disposició dels seus destinataris a traves de tres instruments principals: Meses de
concertació, Catàlegs de serveis i Programes complementaris, essent aquests últims
instruments específics elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels
governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes
econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de la configuració del
regim regulador dels instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el
Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" estableix els principis generals
que guien i orienten l'exercici de les competències en matèria de cooperació i assistència local
de la Diputació de Barcelona, a mes de tots aquells aspectes relatius a la gestió dels
instruments de cooperació.
2. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és beneficiari de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona atès l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 21 de març de 2016 i pel que s’estableix la concessió inicial dels ajuts atorgats en el
marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”,
per la suma de 15.681,26 €, delegant-ho a l’agència de Desenvolupament del Berguedà.
Per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 2016, s’acordà inicialment s’acordà la
distribució dels ajuts de la següent forma:
Línia 1: Suport integral al foment de l’ocupació

import

Suport als plans locals d'ocupació

13.521,26

Suport a la formació

2.160,00

Dins del programa Suport als plans locals d’ocupació, es preveié la contractació de Plans
d’ocupació de socorristes i de serveis d’atenció a les persones.
Atès que la convocatòria efectuada per l’Agència relativa al Pla d’ocupació de serveis d’atenció
a les persones ha quedat desert, i havent sorgit noves necessitats al municipi, fan necessari
procedir a modificar el conveni subscrit en data 12 de juny de 2016, i aprovar un nou conveni
d’acord amb les noves necessitats.
A tal efecte la nova distribució i els imports màxims que aquest Ajuntament delega a l’Agència,
són els que seguidament es detallen:
Línia 1: Suport integral al foment de l’ocupació

import

Suport als plans locals d'ocupació

6.111,26

Suport a la formació

2.160,00

Assegurança responsabilitat civil socorrista

86.96

Total línia 1:

8.358,22

La resta de l’import, concretament la suma de 7.323,04 €, serà executada pel propi Ajuntament
de Guardiola, a través d’un Pla d’Ocupació de TEI de l’Escola Bressol.
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3. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és membre de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, la qual té com a objecte principal, entre d’altres, la dinamització i la facilitació del
mercat de treball, així com l’assistència tècnica i el foment del desenvolupament del territorial i
que l’Agència té plena capacitat jurídica d’obrar.
4. La publicació en el BOPB del programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a
la integració social, en el seu article 8.4 estableix que “les agències de desenvolupament
econòmic local tenen la consideració d’entitats executores en el marc dels ajuts atorgats a
través del Programa Complementar, de conformitat amb la delegació formalitzada pe part dels
ens locals destinataris”.
5. D’acord amb l’article 34.5 dels estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 12 de
novembre de 2015, es podrà encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis de la competència dels ens consorciats a través de l’encomanda o encàrrec de
gestió, en que caldrà determinar-ne la concreció de l’activitat objecte de l’encàrrec,
determinant-ne l’abast i el contingut de l’activitat encarregada, les raons que justifiquen
l’encàrrec, la fórmula de finançament de l’activitat encarregada, amb indicació dels
corresponents crèdits pressupostaris que es transfereixen, les relacions i actuacions per
realitzar el seguiment i el control de l’encàrrec i el termini de vigència.
6. Tenint en compte les manifestacions anteriors en data 15 de març de 2016 i per Junta de
Govern es resol encarregar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà la gestió de la línia
1 de Suport integral al foment de l’ocupació.
7. Ambdues parts certifiquen que compleixen i estan al corrent de les seves obligacions
tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Així mateix,
certifiquen que a la data d’aquest conveni, entre ambdues administracions, no existeixen
obligacions meritades pendents de liquidar.
8. Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest conveni, motiu pel qual,

ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
L’objecte del conveni és establir l’encàrrec d’execució que efectua l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per a dur a terme la contractació
dels plans locals d’ocupació atorgats mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona i
en relació a la totalitat de l’ajut atorgat i fins a 31 de desembre de 2016.
Els termes de l’execució per part de l’Agència i a petició de l’Ajuntament de de Guardiola de
Berguedà són els següents:
Actuació:

Línia 1: Suport integral al foment de l’ocupació. a) Suport als plans locals
d’ocupació i suport a la formació.

Titular de l’actuació
Executor de l’actuació
Import Total:
Durada
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Administració concedent

Diputació de Barcelona

Segon. Descripció de les actuacions
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà contractarà treballadors/es i realitzarà les
despeses derivades d’acord amb l’import atorgat i tenint en compte que les persones que es
contractin prèviament es trobaran inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i no poden estar
cotitzant en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.
Les tasques que hauran de realitzar seran les pròpies de socorrista.
L’ajuntament delega una part de la línia 1.2 de Formació per la contractació d’una treballadora
familiar i suport al menjador escolar del municipi. Aquesta contractació anirà a càrrec del propi
ajuntament.
Tercer. Drets i Obligacions de les parts
Per part de l’Ajuntament:
L’Ajuntament subministrarà tota la documentació i informació necessària per tal de que
l’Agència pugui dur a terme l’execució de les actuacions assenyalades
L’Ajuntament contracta a l’Agència, fora d’aquest conveni i via factura emesa, la part de
la Formació de la Línia 1.2, per l’import de 2.160,00€, que correspon a 90 euros/hora x
8 hores x Nº participants i en els casos de les persona contractada com a socorrista a
més a més es facturarà l’import de 86.96€ corresponent a la contractació d’una
cobertura de responsabilitat civil per a la realització d’aquestes tasques.
L’Ajuntament satisfarà la totalitat de l’import, l’import del conveni més l’import de la
facturació de la formació i l’import de l’assegurança de responsabilitat civil, és a dir, els
8.358,22 €, mitjançant la corresponent transferència bancària al número bancari a nom
de l’Agència ES76 2100 3343 5922 0001 2074 o bé al ES06 2013 0053 1802 0040
9569.
L’Ajuntament tindrà dret en qualsevol moment de sol·licitar la informació sobre l’estat
d’execució de les actuacions, així com qualsevol altre informació relacionada i que sigui
necessària per a la supervisió de l’execució com a ens beneficiari de la subvenció.
L’Ajuntament conserva la titularitat de la competència i correspondrà a l’Ajuntament
l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris que donin suport o en
els que s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec.
L’Ajuntament s’obliga a designar, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la
data de signatura d’aquest conveni, una persona responsable del conveni que actuarà
com interlocutor de l’Ajuntament i vetllarà pel seu compliment i que formarà part de la
comissió de seguiment establerta.
L’Ajuntament facilitarà a l’Agència els informes necessaris de les persones
seleccionades que s’han de contractar en funció dels diferents llocs de treball a cobrir.
Per part de l’Agència:
-

L’Agència tindrà dret a rebre tota la documentació i informació necessària per tal
d’executar actuacions previstes.
L’Agència té l’obligació d’executar les actuacions objecte d’aquest conveni en el termini
i en la forma que consten en aquest document, així com a seguir les directrius
emanades de l’Ajuntament com a òrgan supervisor de l’execució del projecte.
L’Agència tindrà dret a percebre l’import en el termini i en la forma establerta en aquest
conveni.
L’Agència amb l’import percebut per part de l’Ajuntament satisfarà tant les despeses de
contractació de personal com la compra d’equips de protecció individual, roba de
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treball, formació obligatòria en prevenció de riscos laborals i revisions mèdiques
inicials.
L’Agència a petició de l’Ajuntament i d’acord amb aquest realitzarà el procés de
selecció de les persones a contractar i per mitjà dels serveis tècnics propis.
L’Agència s’obliga a designar en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
de signatura d’aquest conveni una persona responsable que actuarà com a interlocutor
de l’Agència i vetllarà pel compliment del conveni formant part de la comissió de
seguiment establerta.

Tercer. Control del conveni
Ambdues parts consideren necessari establir un control sobre el compliment del conveni, motiu
pel qual s’acorda constituir una comissió de seguiment del conveni als efectes de realitzar el
corresponent seguiment de l’execució del projecte, essent formada per l’interlocutor /
responsable de conveni de l’Ajuntament de de Guardiola de Berguedà per l’interlocutor /
responsable de conveni de l’Agència.
Aquesta comissió es reunirà tantes vegades com sigui necessari durant l’execució del projecte i
vigència del conveni i tindrà la competència per a emetre informes sobre el grau de compliment
així com posar de manifest a cada una de les parts de les incidències que es puguin donar en
el transcurs d’execució del projecte. En tot cas la comissió s’haurà de reunir una vegada al mes
i efectuar el corresponent informe sobre el grau de compliment del conveni.
Quart. Vigència del conveni
La vigència s’estableix en el període comprès des de la data de la signatura d’aquest conveni
fins a la finalització de l’execució de les actuacions. En qualsevol cas el termini màxim de
vigència s’estableix en el dia 31 de desembre de 2016.
Per la naturalesa d’aquest conveni no s’admet pròrroga del mateix, sense perjudici de que
ambdues parts puguin acordar de forma expressa i per escrit un nou conveni.
Cinquè. Resolució del conveni.
Són causes de resolució del conveni:
a) L’acord comú de les parts
b) L’expiració del termini de vigència del conveni.
c) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades del conveni, extrem
que implicarà el dret de l’entitat complidora a rescabalar-se dels danys i perjudicis que
es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment.
d) Per denúncia unilateral d’alguna de les parts que haurà de ser comunicada a l’altra part
per escrit i de forma expressa així com haurà d’assumir la part denunciant els danys i
perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de la denúncia unilateral.
e) Per les causes legalment establertes.
Sisè. Naturalesa jurídica del conveni
La naturalesa jurídica del conveni és administrativa i s’ha efectuat a l’empara d’allò establert en
l’article 34 dels estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i d’acord
amb allò establert en l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En el supòsit de divergències en l’aplicació o interpretació del conveni, a manca d’acord mutu,
la seva resolució serà competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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Setè. Disposició derogatòria
Es deixa sense efecte el conveni subscrit anteriorment per ambdues parts de data 12-06-2016”.
I en prova de conformitat, ambdues parts, signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte en el lloc i en la data indicats en l’encapçalament.
En virtut de les facultats que m’han estat legalment atribuïdes,

DECRETO
Primer.- Aprovar la proposta de modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a l’execució dels
plans locals d’ocupació, transcrit anteriorment.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Guardiola de Berguedà, a 25 d’agost de 2016

Josep Lara Tristante

Alcalde
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