CONVENI PER L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BERGA A L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, PER AL PROJECTE DE TREBALL ALS BARRIS 2019
REUNITS
Per una banda,
Il·lustríssima senyora Montserrat Venturós i Villalba, en representació de l’Ajuntament de Berga 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 d’acord amb la Resolució de la Junta de
Govern Local assistit pel secretari accidental, senyor Marc Portell Peipoch.
Per altra banda,
Senyor Vall Carrillo, Lluis, en representació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en qualitat
de president, amb DNI núm. 39381475-R ,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 per la secretaria, senyora Lourdes Anglada Codina.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest document, i
MANIFESTEN
1. L’Ajuntament de Berga 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 territorial.
2. L’Ajuntament de Berga va sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, la qual s’ha
resolt favorablement per un import total de 196.512,36€ per poder dur a terme el projecte denominat
”Treball als barris 2019 al nucli antic de Berga”
3. És voluntat de l’Ajuntament de Berga encomanar l’execució dels projectes a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà en cas de resolució favorable de la petició de sol·licitud al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
4. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà té plena capacitat d’obrar per tal de desenvolupar el
projecte denominat “Treball als barris 2019 al nucli antic de Berga”. Tot i que serà l’Ajuntament de Berga
qui mantingui la competència i serà l’encarregat de dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic
que donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta d’objecte d’encàrrec.
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, 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. Que d’acord amb la normativa establerta en les bases reguladores de l’ajut esmentat (Gencat, Servei
d’Ocupació de Catalunya, programa Treball als Barris) no hi ha cap inconvenient perquè l’Agència pugui
tenir la consideració d’entitat executora en el marc de l’ajut atorgat.
7. Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest conveni, motiu pel qual,
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ACORDEN
1. OBJECTE DEL CONVENI.
L'objecte de la present conveni és la gestió integral del projecte Treball als Barris 2019
El present encàrrec de gestió es realitza en ser l’ADB, tal i com és reflexa en els seus estatuts, un ens
instrumental de l’Ajuntament de Berga i que disposa de capacitat i experiència en projectes similars
2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT L'ENCÀRREC.
L’execució de funcions administratives, activitats de caràcter material o tècnic a satisfer mitjançant
l’encomana es troben detallades en les obligacions derivades de l’encàrrec, en l’apartat 3 en el que es
detalla l’abast i limitacions.
3. OBLIGACIONS DERIVADES DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ.
3.1. Projecte de Treball als Barris 2019.
L’Ajuntament de Berga es compromet a:
-

-

-

-

L’Ajuntament subministrarà tota la documentació i informació necessària per tal de que l’Agència
pugui dur a terme l’execució del projecte assenyalat en el primer acord. A nivell administratiu, el
propi Pla d’execució definirà les tasques a desenvolupar les quals aniran coordinades pel cap de
la Brigada Municipal.
L’Ajuntament satisfarà la totalitat de l’import atorgat pel SOC i establert per l’encomana de gestió
a l’ADB mitjançant la corresponent transferència al número bancari a nom de l’Agència:
ES2701826035490201628885 en els terminis que estableixi la mateixa subvenció en base a la
seva tramitació i justificació (Bestreta d’un 80% de la subvenció un cop ingressat pel SOC en
base a l’acreditació de l’inici de les actuacions i el 20% restant un cop ingressat pel SOC en
base a la justificació anual de la subvenció; com a màxim, 2 mesos després de la finalització de
l’actuació). I que en tot cas, haurà de presentar-se prèviament a l’Ajuntament perquè sigui
aquest qui pugui realitzar la tramitació via EACAT de la justificació final, dins els terminis
establerts.
L’Ajuntament tindrà dret en qualsevol moment, a sol·licitar la informació sobre l’estat d’execució
del projecte, així com qualsevol altre informació relacionada amb el projecte que sigui
necessària per a la supervisió de l’execució com a ens beneficiari de la subvenció.
Pel que fa referència al Programa de Treball als Barris, el pressupost total és de 196.512,36€;
L’Ajuntament costejarà els equips de protecció individual (Previsió d’un cost aprox. De 850,00€
Aprox.) i la roba de treball de les persones a contractar així com s’encarregarà de costejar les
revisions mèdiques d’aquestes (1.400,00€ Aprox.)
L’Ajuntament costejarà la formació bàsica en prevenció de riscos laborals (800,00€ Aprox. ) en
tots aquells casos que sigui necessari.
L’Ajuntament en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals farà entrega a l’Agència
de la documentació relacionada amb la coordinació de les actuacions a realitzar (avaluació de
riscos i mesures de prevenció)
L’Ajuntament costejarà la resta de despeses que no siguin elegibles al marc de la subvenció del
SOC però que per altra banda siguin necessàries per al desenvolupament del projecte, en són
un exemple el material d’obra (18.500,00€ Aprox.), possibles reparacions (1.000 €) i totes les
despeses no elegibles de personal de capítol 1. En aquest mateix sentit l’Ajuntament també
posarà a disposició la resta de mitjans necessaris pel bon desplegament del projecte, tals com
vehicles, equips d’oficina (ordinadors, telèfons...).
L’Ajuntament costejarà la part de les baixes a la seguretat social que li pertoquin, en cas que
se’n derivin. S’estima que hi pot haver un import aproximat de 5.500,00€.
L’Ajuntament costejarà les despeses derivades de les indemnitzacions per finalització de
contracte a raó de 12 dies per any treballat, segons règim TRET al que està sotmesa l’ADB. (
Treball als Barris: 14 persones; Garantia Juvenil: 3 persones), l’import al que es fa referència és
de 4.450,00€
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-

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’encomana.
S’estableix una comissió de seguiment formada per dos interlocutors de cada part per vetllar pel
compliment i coordinació del projecte. En el cas de l’Ajuntament es designa com a interlocutor,
el regidor de promoció econòmica, Roser Rifà.
Establir un import de 3.300,00€ a pagar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, en
concepte de gestió i coordinació del projecte.
Que referent al programa de Treball als Barris, en el qual s’inclou un AODL, el qual està finançat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya en un 80% del seu cost; l’Ajuntament de Berga, com a
beneficiari del mateix, es compromet a pagar el 20% restant del seu cofinançament, per import
de 6.722,78€.
Aquesta part de despesa, serà liquidada per part de l’ADB de forma mensual i pagada per part
de l’Ajuntament, també de forma mensual.

Per part de l’Agència:
-

-

-

-

-

L’Agència tindrà dret a rebre tota la documentació i informació necessària per tal d’executar el
projecte assenyalat en el primer acord. També s’encarregarà de tota la documentació
necessària per tal de donar compliment a la documentació d’inici, seguiment i justificació de la
subvenció. La qual serà presentada a l’Ajuntament amb prou antelació per tal de donar
compliment als terminis de presentació, via EACAT.
S’estableix com a responsable tècnica del projecte, Rosa Pujols Castella com a principal
interlocutora. Ella mateixa o bé qui delegui, serà la persona encarregada d’executar totes les
actuacions incloses dins els diferents programes i d’establir la coordinació amb l’Ajuntament, via
el regidor de promoció econòmica o bé el cap de brigada.
L’Agència té l’obligació d’executar el projecte objecte d’aquest conveni en el termini i en la forma
que consten en les bases de cada subvenció i programa , així com a seguir les directrius
emanades de l’Ajuntament com a òrgan supervisor de l’execució del projecte i segons
actuacions plasmades en el Pla d’Execució Anual.
L’Agència tindrà dret a percebre l’import atorgat per a l’execució del projecte en el termini i en la
forma establerta en aquest conveni (un 80% de la subvenció un cop ingressat pel SOC en base
a l’acreditació de l’inici de les actuacions i el 20% restant un cop ingressat pel SOC i en base a
la justificació anual de la subvenció. Com a màxim, 2 mesos després de la finalització de
l’actuació)
L’Agència en la mesura de les seves possibilitats posarà els mitjans necessaris de recursos
humans i logístics pel bon desplegament del projecte.
L’Agència en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals farà entrega a l’Ajuntament
de la documentació relacionada amb la coordinació de les actuacions a realitzar (avaluació de
riscos i mesures de prevenció)

3.2. Serà necessari obtenir la prèvia autorització de la Corporació per introduir millores en la prestació
del servei, sense perjudici que aquests millores puguin ser imposades per aquella Corporació, mitjançant
adequada indemnització.
3.3. El present encàrrec de mitjans té el següent abast i limitacions:
Clàusula 1. OBJECTE DE L'ENCÀRREC
L’objecte d’aquest encàrrec és:
- L’execució i gestió integral del projecte “Programa de Treball als Barris”: mesures ocupacionals (1
tècnic), dinamització de l'espai públic del Nucli Antic (1 tècnic), Plans d’Ocupació (11 persones i 1
tècnic) i un director (1 tècnic). Pressupost total: 196.512,36€ Import aprovat de subvenció:
189.789,58€ Termini d’execució: inici contractació (abans de 31 de desembre 2019) fins a 31 de
desembre 2020.

3

AJUNTAMENT DE BERGA

Clàusula 2. PROGRAMA DE TREBALL
La coordinació es farà directament amb el regidor de Promoció Econòmica o bé el cap de brigada de
l’Ajuntament i la persona que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, designi com a interlocutora i
tècnic encarregat del seguiment dels projectes.
Clàusula 3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
L’ADB nomenarà un representant com a responsable de la prestació del servei i que actuarà com a
interlocutor amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, amb l'objecte de supervisar el
bon funcionament del servei. Aquesta persona representant de l'empresa prestadora del servei és qui
atendrà els avisos, indicacions, incidències que, des de l'Ajuntament es considerin necessaris.
Clàusula 4. CALENDARI DEL SERVEI
El calendari s’haurà d’adequar als terminis exigits per les diferents subvencions regulades en cada
programa i d’acord amb les bases reguladores de les mateixes.
Un cop iniciat el projecte, s’establiran reunions periòdiques de coordinació i seguiment.
Com a mínim, una reunió per a concreció de l’inici de les actuacions i una de finalització, podent establir
altres reunions si així es creu oportú per tal de gestionar el bon funcionament dels projectes i la seva
gestió del dia a dia.
Clàusula 5. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Per tal de garantir una correcta prestació del servei, l’empresa prestadora del servei haurà d’implantar
un sistema de seguiment i control presencial del personal que presta el servei, a més de realitzar les
corresponents inspeccions de control de qualitat.
A nivell administratiu i tècnic, caldrà tenir en compte tots els preceptes relatius a l’inici de les actuacions,
seguiment i posterior justificació tal i com es detalla en les bases de la subvenció. També caldrà tenir
cura dels terminis exigits i que caldrà respectar en cada cas.
Clàusula 6. RESPONSABILITAT PER DANYS A TERCERS
L’empresa prestadora del servei haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
danys a tercers, causats per execució del servei, d’ almenys 600.000 €.
Clàusula 7. INCOMPLIMENTS DEL SERVEI
La no justificació i execució dins terminis establerts en les respectives subvencions, donarà lloc a la
resolució final que acabi dictant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i serà proporcional a la revocació
que se’n faci, parcial o total.
L' incompliment del règim de prestacions establert en aquestes clàusules donarà lloc a les següents
penalitats:
- Lleus:
o Incompliments que no suposin una pertorbació dels serveis ni afecti la seguretat i salut
de les persones ni de treballadors.
Donarà lloc a un advertiment, previ expedient contradictori.
-

Greus:
o Incompliments que suposin pertorbació del servei, afectin la seguretat i salut de les
persones o de treballadors.
o Haver rebut 3 advertiments en un any o 5 advertiments en 2 anys.
o No complir amb els terminis i preceptes establerts en la normativa de la subvenció.

Clàusula 8. COST DEL SERVEI.
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196.512,36€ Segons el següent detall:


Programa de Treball als Barris:
o Dispositiu suport a la inserció social: 41.914,80€.
o Plans d’Ocupació (11 persones i 1 tècnic) 120.983,64€.
o Tècnic projecte ocupacional i de desenvolupament local: 33.613,92€

Aquest import anirà condicionat a la resolució final que faci el Servei d’Ocupació de Catalunya, relatiu a
les subvencions que en cada cas vagi relacionada.
Clàusula 9. TERMINI ENCOMANA.
L'encàrrec de gestió s'efectua per un termini d’un any, que va des de la seva formalització o inici de les
respectives contractacions (sempre abans del 31 de desembre 2019) i fins el dia 31 de desembre 2020


Programa de Treball als Barris:
o Termini d’execució: inici contractació, 30 de desembre 2019, fins a 31 de desembre
2020.
o Termini de justificació: 31 de desembre 2020.

Berga, 30 de gener 2020.

Montserrat Venturós Villalba,
Alcaldessa
Ajuntament de Berga

Marc Portell Peipoch,
Secretari actal.,
Ajuntament de Berga

Lluís Vall Carrillo,
President
Agència Desenv.del Berguedà

Lourdes Anglada Codina,
Secretària,
Agència Desenv.del Berguedà
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