CONVENI CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS LOCALS PER
DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ ”MILLORA DE L’OCUPABILITAT
DE COL·LECTIUS AMB ALTA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: TU POTS
FER-HO (16Y221639)”, COFINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Entitats que intervenen
L’entitat Ajuntament de Roda de Ter, representada per l’alcalde, Sr. Albert Serra
i Vergara assistit per la secretària de l’Ajuntament de Roda de Ter.
L’entitat Ajuntament de Vic, representada per l’alcaldesa, Sra. Anna Serra i
Solà, assistit per la secretària de l’Ajuntament de Vic.
L’entitat Ajuntament de Torelló, representada per l’alcalde, Sr. Jaume Vivet i
Soler assistit per la secretària de l’Ajuntament de Torelló.
L’entitat Ajuntament de Manlleu, representada per l’alcalde, Sr. Alex Garrido i
Serra, assistit per la secretària de l’Ajuntament de Manlleu.
L’entitat Ajuntament de Centelles, representada per l’alcalde, Sr. Miquel Arisa
Coma, assistit pel secretari de l’Ajuntament de Centelles.
L’entitat Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, representada
per el president, Sr. Isaac Peraire Soler, assistit per la secretària del Consorci
per a la promoció dels municipis del Lluçanès.
L’entitat Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana, representada pel seu
president, Sr. Lluís Verdaguer i Vivet, assistit per la secretària de la
Mancomunitat La Plana.

MANIFESTEN:
La situació actual ha comportat uns canvis significatius i importants en el món
laboral. Ens trobem en un procés de transformació profunda del mercat de
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treball, i cal que les administracions garanteixin els serveis necessaris per
acompanyar aquesta transició amb èxit.
Arrel de les reunions d'intercanvi d'experiències entre els tècnics Xaloc de la
comarca d'Osona, s'ha detectat un augment del col·lectiu amb alta qualificació
que s'adrecen als serveis locals i que es troben amb dificultats de trobar feina.
Els serveis locals, donat el volum d'usuaris de menor qualificació, no disposen
d'un disseny d'un programa de recursos específics per a fer front a les seves
demandes.
L'actuació es realitzarà en la comarca d'Osona amb la finalitat d'oferir recursos
als usuaris de XALOC amb una alta qualificació professional mitjançant l'anàlisi
i encaix competencial, possibilitant desenvolupar i definir plans de
millora.L’acció “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació
professional”, és una acció en xarxa entre diverses entitats de la comarca
d’Osona i concretament dels serveis locals d’ocupació.
Es tracta de dotar d'eines i recursos per a la millora de l'ocupabilitat per als
usuaris amb alta qualificació (universitaris i graus superior) així com dissenyar
un procés d'acompanyament a aquest col·lectiu i a la vegada també facilitar
l‘adquisió per part dels tècnics dels ajuntaments del coneixement per a dur a
terme tallers de competències transversals.
El desenvolupament de l’execució d’aquesta acció, es porta a terme a través de
les entitats locals participants. Aquestes entitats locals participants tenen
personalitats jurídiques diferenciades i es fa necessari que una d’elles s’erigeixi
com a interlocutora, representant i responsable de la gestió i justificació global
de l’ajut que ha estat atorgat per la Diputació de Barcelona, per Junta de
Govern de data 28/04/2016, amb un import de 21.240€ en concepte de “Millora
de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”.
És per tot això, i amb l’objectiu de regular la col·laboració i la participació
conjunta de les entitats, amb expressió de les condicions de participació i de les
obligacions que assumeixen, que les parts sotasignants, de comú acord, i
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni
i:
CONVENEN:
Primer.- Formalitzar la col·laboració de les entitats signants per dur a terme
l’execució de l’acció “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació
professional”, cofinançat per la Diputació de Barcelona, i que té la finalitat
d'oferir recursos als usuaris de la xarxa XALOC de la comarca d’Osona amb
una alta qualificació professional mitjançant l'anàlisi i encaix competencial,
possibilitant desenvolupar i definir plans de millora.
Segon.- Que les entitats que col·laboren són les següents: Ajuntament de Vic,
Ajuntament de Roda de Ter, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Centelles,
Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès, Ajuntament de Torelló i
Mancomunitat La Plana.
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Tercer.- Que les entitats conveniants ratifiquen la designació de l’Ajuntament
de Manlleu perquè actuï com a interlocutora i ens gestor responsable de la
justificació de l’ajut davant la Diputació de Barcelona. Tenint en compte que:
a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per import total de l’ajut.
b) En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens
executor.
c) L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
Així mateix, les entitats conveniants es comprometen, en la part que els hi
pertoqui, al compliment general de les obligacions derivades d’aquesta acció.
Quart.- Que les entitats participants prendran part en el desenvolupament de
l’acció “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”,
seguint les metodologies, procediments i directrius que s’acordin. Així mateix,
es comprometen a complir les obligacions que els sigui d’aplicació per la seva
participació en aquesta acció.
Cinquè.- L’acció “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació
professional” té un cost total de 35.400€. Per tal de finançar aquest cost, les
entitats aquí signants faran les aportacions necessàries en el tant per cent que
els hi pertoqui i hagin decidit conjuntament, fins a cofinançar el cost total.
Aquestes aportacions podran ser a través de despeses pròpies que cada entitat
destina al projecte. Així, la distribució serà la següent:
1. L’entitat Ajuntament de Manlleu farà l’aportació de 23.271,96 euros
(corresponent al 65,74 % del cost total), els 21.240,00 euros procedents
del finançament de la Diputació i 2.021,34 euros en concepte de
cofinançament i per destinar exclusivament al desenvolupament de
l’acció.
2. L’entitat Ajuntament de Vic farà l’aportació de 2.021,34 euros
(corresponent al 5,71 % del cost total), en concepte de cofinançament i
per destinar exclusivament al desenvolupament de l’acció.
3. L’entitat Ajuntament de Roda de Ter farà l’aportació de 2.021,34 euros
(corresponent al 5,71 % del cost total), en concepte de cofinançament i
per destinar exclusivament al desenvolupament de l’acció.
4. L’entitat Ajuntament de Centelles farà l’aportació de 2.021,34 euros
(corresponent al 5,71 % del cost total), en concepte de cofinançament i
per destinar exclusivament al desenvolupament de l’acció
5. L’entitat Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès farà
l’aportació de 2.021,34 euros (corresponent al 5,71 % del cost total), en
concepte de cofinançament i per destinar exclusivament al
desenvolupament de l’acció
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6. L’entitat Ajuntament de Torelló farà l’aportació de 2.021,34 euros
(corresponent al 5,71 % del cost total), en concepte de cofinançament i
per destinar exclusivament al desenvolupament de l’acció
7. L’entitat Mancomunitat la Plana farà l’aportació de 2.021,34 euros
(corresponent al 5,71 % del cost total), en concepte de cofinançament i
per destinar exclusivament al desenvolupament de l’acció
Sisè.- Que cada ens participant nomenarà un interlocutor per facilitar, garantir i
vetllar per l’adequada execució del present conveni.
Setè.- Que cada entitat participant es compromet a aportar a l’entitat
interlocutora i responsable davant la Diputació de Barcelona, la documentació
justificativa de les seves despeses realitzades per l’execució de l’acció “Millora
de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”.
La documentació justificativa a aportar, serà la que determini en el seu moment
la Diputació de Barcelona, per la justificació de les subvencions en el marc del
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals, per l’any 2016.
Vuitè.- Que totes les parts conveniants s’obliguen a que l’aportació no estigui
cofinançada per qualsevol altre fons.
Novè.- El present conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts en tot
moment exigint-se com a requisit de la denúncia, un termini d’un mes per a ferla efectiva i pel compliment de les obligacions existents fins a la data.
Desè.- La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i les parts sotmeten
qualsevol conflicte en la interpretació o el compliment del present acord a la
jurisdicció contenciosa administrativa de la província de Barcelona.
Onzè.- La vigència del present conveni s’estableix en funció de la durada de
l’acció “Millora de l’ocupabilitat de col·lectius amb alta qualificació professional”,
que es desenvolupa per anualitats, per tant és vigent per tot el 2016.
Dotzè.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni:
-

La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de
vigència

-

Desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives

-

Disposició legal que alteri substancialment el marc normatiu sectorial
que regeix el conveni

-

L’incompliment greu de les obligacions establertes a les clàusules
d’aquest conveni per qualsevol de les parts.
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Tretzè. El marc normatiu comunitari, nacional i autonòmic que s’haurà de
respectar en l’execució d’aquest conveni serà el que resulti d’aplicació.,
destacant especialment:
- El Protocol general i el Règim de concertació com a normativa específica
del Pla de concertació.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el
Reglament General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol.
- Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.
Manlleu, a 7 de setembre de 2016

Anna Serra i Solà
Alcaldesa Ajuntament de Vic

Pilar Lobera Calvo
Secretària. Ajuntament de Vic

Albert Serra i Vergara
Alcalde. Ajuntament de Roda de Ter

Montserrat Tintó i Gimbernat
Secretària. Ajuntament de Roda de Ter

Àlex Garrido i Serra
Alcalde. Ajuntament de Manlleu

Victòria Colom Canal
Secretària. Ajuntament de Manlleu

Miquel Arisa Coma

Josep Lluis Bergés Collado
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Alcalde. Ajuntament de Centelles

Secretari. Ajuntament de Centelles

Isaac Peraire Soler
President. Consorci per a la promoció
dels municipis del Lluçanès

Anna Clària Vila
Secretària. Consorci per a la promoció
dels municipis del Lluçanès

Jaume Vivet i Soler.
Alcalde. Ajuntament de Torelló

Montserrat Freixa Costa
Secretària. Ajuntament de Torelló

Lluís Verdaguer i Vivet
President. Mancomuntitat la Plana

Laura Arqués i Pous
Secretària. Mancomunitat la Plana
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