P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Serveis a les persones
Data sessió: 30 d’abril de 2019
Assumpte: Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, programa UBICAT
Núm. expedient:
1374-0051/2019
Fonaments de dret
1. En data 25 de març de 2019, la dinamitzadora socio-cultural de l’Ajuntament d’Olivella va
emetre informe, que literalment transcrit diu:
“I N F O R M E - P R O P O S T A
Regidoria: Promoció econòmica i ocupació
Data sessió: 22 de març de 2019
Assumpte: Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i
els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del programa
UBICAT corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019.
Núm. expedient:
1374-0051/2019

Sílvia Villalta i Boix, dinamitzadora sociocultural de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en
compliment de la meva funció formulo el present informe-proposta número 06 d’acord amb els
següents: Antecedents de fet
Primer.- A data juliol de 2018 es signa el Pacte per a l'Ocupació del Garraf 2018- 2020. Aquest
document esdevé el full de ruta de les actuacions en l'àmbit de l'ocupació a la comarca en el
període 2018-2020, i esdevé instrument de detecció de necessitats i de planificació de les
actuacions formatives i ocupacionals en el territori.
Segon.- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3
d’agost, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
Tercer.- Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa “UBICAT” són: a)
Actuació d’orientació sociolaboral b) Actuació de coneixement de l’entorn productiu i
d’apropament a les emprese c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic.
Quart.- En data 19 de novembre de 2018, la directora del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, ha resolt atorgar al Consell Comarcal del Garraf, amb caràcter provisional, la
subvenció de 90.589,62€ pel desenvolupament del Programa UBICAT per un mínim de 48
persones participants.
Cinquè.- Subjectes que subscriuen el present conveni El present conveni de col·laboració
interadministrativa el subscriuen el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles,
Cubelles, Olivella i Sitges.
Sisè.- La competència en la que es fonamenta Els ens locals poden establir convenis sobre
serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i
cooperació econòmica, tècnica i administrativa (Article 191 de la DL 2/2003)
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Setè.- Objecte del conveni i actuacions previstes L’objecte d’aquest Conveni és establir els
termes de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf en la seva qualitat d’entitat
promotora i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, en el marc del Programa
UBICAT i d’acord amb el conveni tramitat entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell
Comarcal del Garraf que assenyala la descripció de les actuacions i compromisos de les parts,
els terminis d’execució del programa i el control i seguiment de les actuacions.
Vuitè.- Obligacions i compromisos entre les parts Les parts signatàries d’aquest conveni es
comprometen al desenvolupament del Programa UBICAT 2018, d’acord amb la sol·licitud feta al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i fruit del treball compartit entre els ajuntaments de
Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, d’acord amb la descripció tècnica que queda estipulada a
l’annex.
Novè.- Compromisos econòmics Pel desenvolupament de les accions i activitats que queden
contemplades en aquest conveni , el Consell Comarcal del Garraf rep una subvenció del Servei
Públic de Catalunya de 85.023,74€, d’acord amb la resolució esmentada en els antecedents
d’aquest Conveni i d’acord amb la descripció que queda reflectida a l’annex. El conveni no
preveu una despesa directa per part de l’Ajuntament d’Olivella, llevat de la disposició d’un espai
de treballa mb un equip informàtic per la tècnica del programa.
Desè.- Conseqüències aplicables en cas d’incompliment Per a fer el seguiment i valoració del
present conveni, es farà mitjançant la taula comarcal d’ocupació. Aquesta taula aprovarà el Pla
de treball a l’inici de l’actuació del programa i la memòria de les gestions al finalitzar, donant-ne
compte al Ple del Consell Comarcal del Garraf corresponent. Aquesta taula es reuneix de
manera periòdica i te representació de les tècniques d’ocupació dels ajuntaments que signen
aquest conveni i del es tècniques del Consell Comarcal del Garraf i funciona com si fos un òrgan
col·legiat. Correspon a la taula comarcal d’ocupació resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es derivin del present Conveni, així com proposar la formalització de millores o
la subscripció d’addendes per a gestions no incloses en el present Conveni. En cas que la
comissió de seguiment no es posi d’acord amb la interpretació i compliment que es derivi del
desenvolupament del conveni, l’òrgan competent per discernir serà la Presidència del Consell
Comarcal del Garraf.
Onzè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control Per a fer el seguiment i valoració del
present conveni, es farà mitjançant la taula comarcal d’ocupació. Aquesta taula aprovarà el Pla
de treball a l’inici de l’actuació del programa i la memòria de les gestions al finalitzar, donant-ne
compte al Ple del Consell Comarcal del Garraf corresponent. El funcionament d’aquesta taula
comarcal s’ajustarà a les normes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú.
Dotzè.- El règim de modificació de conveni La modificació del conveni requerirà l’acord unànime
de les parts signants, segons l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Tretzè.- Vigència del conveni La vigència del present conveni serà d’acord amb el que preveu
l’article 49.h de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En el cas de
d’extinció anticipada, i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la comissió de
seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es finalitzen.
Finalitzat l’esmentat termini es podrà prorrogar, per acord exprés, fins a un termini addicional
de quatre anys més.
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Fonaments de dret
Primer.- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Segon.- DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Tercer.- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Quart.- Òrgan competent Li correspon al Ple municipal, en virtut de l’atribució segons el
Decretat Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, article 52 b (prendre els acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals)
Conclusions
a.- Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a aquest expedient, l’informo
FAVORABLEMENT
b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del
programa UBICAT corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
Tercer.- Règim de recurs aplicable
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu. Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs
que considerin oportú.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú”
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2. En data 9 d’abril de 2019, el secretari-interventor emet informe, que literalment transcrit diu:
“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 022/2019
Assumpte: CONVEI DE COL·LECTIU RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE
CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA I SITGES PEL DESENVOLUPAMENT
DEL PROGRAMA UBICAT, D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I
SUPORT OCUPACIONAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL CORRESPONENT
A LA CONVOCATÒRIA 2018 I DESENVOLUPAMENT 2019
Núm. Expedient:
1374-0051/2019
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), emeto
el següent informe:
Caràcter de l’informe:
L’informe jurídic és preceptiu, perquè es tracta d’una matèria per a la qual la llei exigeix
un quòrum de votació especial, de conformitat amb allò que disposen l’article 179.1.b)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
No és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, d'acord amb l'article
111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, perquè l'administració no s'obliga, mitjançant el
conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu pressupost.
Antecedents
1. El ple del Consell Comarcal del Garraf, en la sessió ordinària tinguda el 20 de
desembre de 2018, ha aprovat la subscripció d’aquest conveni.
2. El dia 11 de gener de 2019 Consell comarcal del Garraf notifica a l’Ajuntament
l’aprovació del conveni (registre d’entrada E/0162-2019).
3. El 22 de març de 2019 la dinamitzadora sociocultural emet informe favorable a la
subscripció d’aquest conveni.
Fonaments de dret
Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per l'Ajuntament:
1. Naturalesa del conveni
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Article 47.1 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP)
Definició legal

Adequació del conveni

No adequació

No aplicable
aquest conveni

X
«Són convenis els acords amb
efectes jurídics adoptats per les
administracions públiques, els
organismes públics i entitats de
dret
públic
vinculats
o
dependents o les universitats
públiques entre si o amb
subjectes de dret privat per a
una finalitat comuna.
No tenen la consideració de
convenis, els protocols generals
d’actuació o instruments similars
que
comportin
meres
declaracions
d’intenció
de
contingut
general
o
que
expressin la voluntat de les
administracions
i
parts
subscriptores per actuar amb un
objectiu comú, sempre que no
suposin la formalització de
compromisos jurídics concrets i
exigibles».
2. Prohibició de prestacions contractuals dels convenis
Art. 47.1 LRJSP
Els convenis no poden tenir per
objecte prestacions pròpies dels
contractes. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu la legislació
de contractes del sector públic

Adequació del conveni
X

No adequació

3. Atorgament d'una subvenció
Art. 109.3 Llei 26/2010
Els
convenis
que
comporten
l'atorgament d'una subvenció per
part
de
les
administracions
públiques s'han d'ajustar a les
normes que regulen l'atorgament,
sens
perjudici
de
l'aplicació
supletòria del que estableix la Llei
26/2010

Adequació del
conveni

No adequació

No aplicable
aquest conveni
X
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a

a

4. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis
Article 48 LRJSP
Les administracions públiques, en
l’àmbit de les seves competències
respectives,
poden
subscriure
convenis amb subjectes de dret
públic i privat, sense que això pugui
suposar cessió de la titularitat de la
competència.

Adequació del
conveni
X

La subscripció de convenis ha de
millorar l’eficiència de la gestió
pública, facilitar la utilització
conjunta de mitjans i serveis
públics, contribuir a l’exercici
d’activitats d’utilitat pública i
complir la legislació d’estabilitat
pressupostària
i
sostenibilitat
financera.
Els
convenis
que
incloguin
compromisos financers han de ser
financerament sostenibles, i els qui
els subscriguin han de tenir
capacitat per finançar els assumits
durant la vigència del conveni.
Les aportacions financeres que es
comprometin
a
efectuar
els
signants no poden ser superiors a
les
despeses
derivades
de
l’execució del conveni.

No adequació

No aplicable
aquest conveni

X

X

X

5. Contingut mínim dels convenis
Article 110.1 de la Llei 26/2010
a) Les administracions i els òrgans que
subscriuen el conveni i la capacitat jurídica
amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual
actua cada part.
c) La referència expressa a l'aprovació pel
Parlament o per les Corts Generals o a
l'acord del Govern de la Generalitat o del
ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern
que autoritza el conveni en els supòsits en
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions
que s'acorda de realitzar per a complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni
ho requereix, amb indicació de les partides
pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les
parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si
escau, el règim de pròrroga. Si el conveni
comporta compromisos de despesa
econòmica, les pròrrogues han d'ésser
expresses.

Adequació

No adequació
X

X
X

X
No aplicable

X
X
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a

h) Les causes i les formes d'extinció
diferents de l'expiració del termini de
vigència, i la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d'extinció
anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per
a la gestió del conveni, inclosa, si escau,
una organització específica a aquests
efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de
seguiment i control de les actuacions que
s'acordi
desenvolupar,
inclosa
la
possibilitat d'establir un òrgan específic
per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en
cas d'incompliment dels compromisos
establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se
sotmeten les diferències que puguin sorgir
sobre la interpretació i el compliment del
conveni, sens perjudici de la competència
de
l'ordre
jurisdiccional
contenciós
administratiu.

Article 49 LRJSP
Titularitat dels resultats obtinguts

X

X

X

X

X

Adequació

No adequació
X

Obligacions i compromisos econòmics
assumits per cadascuna de les parts, si
n’hi ha, amb indicació de la seva
distribució temporal per anualitats

X

Els criteris per determinar la possible
indemnització per l’incompliment
El règim de modificació del conveni. A
falta de regulació expressa la modificació
del contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.

X
X

6. Termini de vigència del conveni
Article 49.h LRJSP
1r Els convenis han de tenir una durada
determinada, que no pot ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es
prevegi un termini superior.

Adequació

No adequació
X

2n En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat
anterior, els signants del conveni en
poden acordar unànimement la pròrroga
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
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7. Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus efectes
Art. 50.1 LRJSP).
És necessari que el conveni s’acompanyi
d’una memòria justificativa on s’analitzi
la seva necessitat i oportunitat, el seu
impacte econòmic i el caràcter no
contractual de l’activitat en qüestió, així
com el compliment del que preveu
aquesta Llei.

Adequació

No adequació

X
Es substitueix per informe
tècnic

8. Fiscalització de l’acte
No és aplicable atesa la naturalesa del conveni.
9. Tramesa i publicitat activa del conveni
D’una banda, no és d’aplicació l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa
que«l’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació», tràmit que s’ha de realitzar a
través de l’EACAT, en la mesura que l’altre subjecte del conveni no és una administració
pública.
D’altra banda, segons l’article 8.1 de la Llei (estatal) 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que «Els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol han de fer pública, com a mínim, la
informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o
pressupostària que s’indiquen a continuació és objecte de publicitat activa:
[...]
b) La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte,
el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les
prestacions i, si s’escau, les obligacions econòmiques convingudes. Igualment, s’han de
publicar les comandes de gestió que se signin, amb indicació del seu objecte,
pressupost, durada, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es facin amb
menció dels adjudicataris, el procediment seguit per a l’adjudicació i l’import
d’aquesta».
També la Llei (catalana) 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix a l’article 14 que «1. La transparència en
l’àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de
gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques.
2. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d’incloure, com a
mínim:
a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen,
l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de
vigència.
b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra
a, i la data i la forma en què s’hagin produït.
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c) La informació relativa al compliment i l’execució dels convenis.
3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s’han de fer efectives per
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha
d’integrar en el Portal de la Transparència».
A l’últim, la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014 disposa que «La Generalitat
i les administracions locals han d’informar el Registre de Convenis de la Generalitat de
tots els convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la
Transparència ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest registre».
10. Òrgan competent per a la subscripció del conveni i quòrum de votació
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de
correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació
amb l'article 47.2.h («Transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per
altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació,
d’acord amb l'article 47.2.h
Conclusions
Informo favorablement la subscripció del conveni perquè conté el contingut mínim
substancial legalment exigible.”

ACORD:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del
programa UBICAT corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019 que
s’incorpora al present acord formant-ne part a tots els efectes.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
QUART.- Comunicar aquest acord als departaments de l’ajuntament que correspongui perquè la
facin efectiva.
CINQUÈ.- Règim de recurs aplicable:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Amb caràcter previ, podeu formular un requeriment davant l’òrgan que ha dictat la resolució, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós»
ANNEX
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, OLIVELLA
I SITGES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA UBICAT CORRESPONENT A LA
CONVOCATÒRIA 2018 I DESENVOLUPAMENT 2019
Vilanova i la Geltrú, XXXXXX desembre de 2018
REUNITS:
D’una part, l’Il·lma. Sra. Mª Gloria Garcia Prieto, amb DNI núm. 77109632Q en qualitat de
presidenta del Consell Comarcal del Garraf, assistida per la secretària Sra. M. Isabel Garcia i
Giménez, amb DNI 38431729V
D’altra part,
La Il·lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes amb DNI 77293721J en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Canyelles, assistida pel secretari Sr. Antoni Alsina i Simal amb DNI 52423020V.
La Il·lma. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura amb DNI 77102521N en qualitat d’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Cubelles, assistida per la secretària Sra. Carme López-Feliu i Font amb DNI
52219656L.
La Il.lma. Sr. Marta Verdejo i Sánchez, en qualitat d’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Olivella,
assistida pel secretari Sr. Ignacio Aragonés Seijó.
La Il.lma. Sra. Abigail Garrido Tinta amb DNI núm. 52210402B en qualitat d’alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, assistida pel secretari accidental, Sr. Santiago Blanco
Serrano amb DNI 52421462T.
L’Il.lm. Sr. Miquel Forns i Fusté amb DNI 52420730G en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de
Sitges, assistit pel secretari general accidental Sr. Joaquim-Antoni Vidal Puig amb DNI
46312506M.
Es reconeixen totes les parts la capacitat legal suficient per a la formalització del present
document així com la vigència dels seus càrrecs.

MANIFESTEN:
El Pla general d’Ocupació, Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 (ECO), que esdevé
l’instrument de planificació on es determinen els criteris i les directrius de la política d’ocupació
del Govern; i el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO) que
planifica i programa les accions del SOC, i concreta el conjunt de serveis i programes destinats
a fomentar, directament o indirectament l’ocupació, desplegant les directrius contemplades al
Pla.
El Pla de Mandat del Consell Comarcal del Garraf 2015-2019 que recull les voluntats, valors,
criteris i eixos estratègics que mouen l’acció de govern comarcal.
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En l’àmbit de l’ocupació s'hi plantegen les estratègies de futur i els objectius amb la finalitat de:
a) Augmentar la participació en el mercat de treball dels nostres ciutadans/es, b) Millorar les
competències professionals, facilitar la reinserció en el mercat de treball, c) Treballar en els
projectes de joves millorant la seva ocupabilitat amb la implantació de la garantia juvenil, d)
Liderar aquells programes d’ocupació que, d’acord amb l’equilibri local i comarcal, es consideri
que han d’esser coordinats pel Consell Comarcal del Garraf.
Les accions del Consell Comarcal del Garraf plantejades i sol·licitades al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya han estat debatudes i acordades amb els municipis amb la finalitat
que responguin a les necessitats expressades per part de les administracions locals en el marc
de la cooperació de les administracions locals i comarcals.
La signatura del Pacte per a l'Ocupació del Garraf 2018-2020 que esdevé full de ruta de les
actuacions en l'àmbit de l'ocupació a la comarca en el període 2018-2020, i com instrument de
detecció de necessitats i de planificació de les actuacions formatives i ocupacionals en el
territori.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, és un organisme autònom
de naturalesa pública i de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Treball Afers Socials
i Famílies, responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació
dels serveis i programes que despleguen la política d’ocupació de Catalunya, en el marc legal
vigent.
El sistema d’ocupació de Catalunya s’ha d’ajustar a uns principis rectors, entre els quals es
troba el de cooperació i coordinació. Aquest principi s’ha de tenir en compte, especialment, en
aquells serveis i programes que realitzin les administracions locals.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost,
aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa “UBICAT” són:
a) Actuació d’orientació sociolaboral.
b) Actuació de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic.
El Consell Comarcal del Garraf compleix amb els requisits i obligacions previstes a l’ORDRE
TSF/143/2018, de 3 d’agost, per ser beneficiària de les subvencions previstes per desenvolupar
les actuacions a), b) i c) de l’anterior apartat.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de la Resolució TSF/2096/2018, de 7 de
setembre, obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la
realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social.
Com a entitat beneficiària del Programa UBICAT 2017, el Consell Comarcal del Garraf d’acord
amb les bases reguladores del Programa UBICAT i recollides a l’ordre TSF/143/2018, de 3
d’agost, pot demanar tramitar la subvenció en concepte de pròrroga presentant un informe
d’execució, el qual ha de recollir les actuacions executades i els resultats obtinguts fins la data
de publicació de la convocatòria 2018.
D'acord amb les diferents bases reguladores per a la concessió de subvencions per part del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, d'acord amb el treball compartit amb els ajuntaments,
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el Consell Comarcal del Garraf ha aprovat la sol·licitud de subvenció del programa UBICAT 2018
amb els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, i l’ha presentat en data 8 d’octubre
de 2018 al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a un total de 120 participants i per un
import de 222.216,03€
En data 19 de novembre de 2018, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha
resolt atorgar al Consell Comarcal del Garraf, amb caràcter provisional, la subvenció de
90.589,62€ pel desenvolupament del Programa UBICAT per un mínim de 48 persones
participants.
En data 13 de desembre de 2018, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha
resolt l’atorgament definitiu al Consell Comarcal del Garraf, de la subvenció de 90.589,62€ pel
desenvolupament del Programa UBICAT per un mínim de 48 persones participants.
El Consell Comarcal del Garraf regeix aquest conveni i actua d’acord amb les competències
establertes a la Llei d’organització Comarcal de Catalunya i als articles 28.1 a) i b) del DL
4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Essent voluntat de les parts de desenvolupar les actuacions que queden previstes en la
sol·licitud de subvenció del Programa UBICAT, acorden la signatura del present Conveni d’acord
amb la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic, per tal de regular tots
aquells aspectes rellevants, tant de l’execució com de les actuacions com del finançament, per
la qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal per atorgar el present document,
ambdues parts convenen els següents:

PACTES:
Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Garraf en la seva qualitat d’entitat promotora i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i
Sitges, en el marc del Programa UBICAT i d’acord amb el conveni tramitat entre el Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Garraf que assenyala la descripció de les
actuacions i compromisos de les parts, els terminis d’execució del programa i el control i
seguiment de les actuacions.
Segon.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS
Les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen al desenvolupament del Programa UBICAT
2018, d’acord amb la sol·licitud feta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i fruit del treball
compartit entre els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges, d’acord amb la descripció
tècnica que queda estipulada a l’annex.
Obligacions del Consell Comarcal del Garraf


Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la subvenció pel Programa UBICAT
en concepte de pròrroga i en nom dels ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i
Sitges.



Executar d’acord amb l’annex i amb l’apartat de finançament les actuacions de
contractació de les dues persones tècniques: 1 pròrroga de la tècnica del programa
UBICAT 2017, la Sra. Begoña Rodríguez (1/1/2019-31/12/2019) i 1 contractació d’una
tècnica d’ocupació (febrer-desembre 2019). Persones encarregades de desenvolupar les
actuacions del projecte, en coordinació amb els serveis locals d’ocupació dels municipis
concertats.
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Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. El Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntaments es comprometen, dins de la obligació del
compliment de la normativa de prevenció, a portar a terme les accions que siguin
necessàries per tal que la coordinació d’activitats empresarials s’executi de forma
efectiva.



Complir la normativa que es desprèn de l’atorgament del Servei Públic d’ocupació de
Catalunya en relació: a) control i seguiment de les actuacions i b) difusió i publicitat i
d’acord amb el que queda establert en l’annex.

Obligacions dels ajuntaments


Evidenciar i fer recerca del nombre de persones de cada un dels municipis susceptibles
a ser beneficiaris del programa d’acord amb els usuaris dels SLO, compartir-ho amb els
ajuntaments implicats i el Consell Comarcal del Garraf.



Acollir a les dependències municipals i codirigir les tècniques d’ocupació del programa
en els SLO dels ajuntaments participants.



Acreditar la implicació dels SLO amb les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el
marc del programa UBICAT:
o

Actuació d’orientació sociolaboral

o

Actuacions de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament a les empreses
i de prospecció laboral.

o

Recursos per a la capacitació del personal tècnic



Aprovar els convenis de col·laboració objecte d’aquest programa d’acord amb el doble
objectiu: a) acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social i,
b) Treball de cooperació i col·laboració entre els ajuntaments participants i el Consell
Comarcal del Garraf, en tant que territori que planteja una intervenció supralocal.



Participar en el seguiment del programa, coordinant-se per aconseguir els resultats
esperats d’acord amb la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.



Atendre els compromisos que es desprenguin d’aquest conveni, pel que fa a la gestió,
execució i justificació del programa UBICAT, d’acord amb el que estableixen les bases
reguladores de l’Ordre TSF/143/2018, i la guia de prescripcions tècniques del programa.



Atendre els compromisos que es desprenguin d’aquest conveni, pel que fa a la gestió,
execució i justificació del programa UBICAT, d’acord amb el que estableixen les bases
reguladores de l’Ordre TSF/143/2018, i concretament el que queda especificat a la base
25. Així mateix, els ajuntaments, en relació al control i seguiment del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya al Consell Comarcal del Garraf i d’acord amb els aspectes
tècnics recollits a l’annex, es coordinarà amb el Consell Comarcal del Garraf, quan
aquest ho requereixi, per tal de respondre a les accions de verificació, control i
seguiment del Servei Públic d’ocupació de Catalunya.



Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o
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complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. El Consell
Comarcal del Garraf i els ajuntaments es comprometen, dins de la obligació del
compliment de la normativa de prevenció, a portar a terme les accions que siguin
necessàries per tal que la coordinació d’activitats empresarials s’executi de forma
efectiva.


Col·laborar amb el Consell Comarcal del Garraf en relació les actuacions que ha de
desenvolupar davant del Servei públic d’ocupació de Catalunya de difusió i publicitat i
d’acord amb el que queda establert en l’annex.

Tercer.- FINANÇAMENT
Pel desenvolupament de les accions i activitats que queden contemplades en aquest conveni , el
Consell Comarcal del Garraf rep una subvenció del Servei Públic de Catalunya de 85.023,74€,
d’acord amb la resolució esmentada en els antecedents d’aquest Conveni i d’acord amb la
descripció que queda reflectida a l’annex.
Pel desenvolupament de les accions i activitats que queden descrites a l’annex, aquest finançament
quedarà distribuït com segueix: 1) contractació equip humà (dues tècniques d’ocupació amb
mobilitat als ajuntaments) pel desenvolupament de les actuacions d’orientació sociolaboral i
coneixement de l’entorn productiu; 2) Formació del personal tècnic del programa; 3) Assegurances
dels participants; 4) Desplaçaments de l’equip tècnic; 5) Ajuts de transport i incentius.
Quart.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per a fer el seguiment i valoració del present conveni, es farà mitjançant la taula comarcal
d’ocupació. Aquesta taula aprovarà el Pla de treball a l’inici de l’actuació del programa i la
memòria de les gestions al finalitzar, donant-ne compte al Ple del Consell Comarcal del Garraf
corresponent.
Aquesta taula es reuneix de manera periòdica i te representació de les tècniques d’ocupació
dels ajuntaments que signen aquest conveni i de les tècniques del Consell Comarcal del Garraf i
funciona com si fos un òrgan col·legiat.
Correspon a la taula comarcal d’ocupació resoldre els problemes d’interpretació i compliment
que es derivin del present Conveni, així com proposar la formalització de millores o la
subscripció d’addendes per a gestions no incloses en el present Conveni.
En cas que la comissió de seguiment no es posi d’acord amb la interpretació i compliment que
es derivi del desenvolupament del conveni, l’òrgan competent per discernir serà la Presidencia
del Consell Comarcal del Garraf.
El funcionament d’aquesta taula comarcal s’ajustarà a les normes de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú.

Cinquè.- IGUALTAT EN EL TREBALL
Ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a
l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones.
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Sisè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest
Conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a terceres parts les dades
esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les
mateixes d’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i garantia dels drets digitals.
Setè.- VIGÈNCIA
La vigència del present conveni serà d’acord amb el que preveu l’article 49.h de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En el cas de d’extinció anticipada, i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la
comissió de seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es finalitzen.
Finalitzat l’esmentat termini es podrà prorrogar, per acord exprés, fins a un termini addicional
de quatre anys més.

Vuitè.- CAUSES D’INCOMPLIMENT I PENALITZACIONS
Serà causa de penalització la falta d’aportació tècnica, infraestructural, de caire informatiu, de
recerca i cooperatiu, d’acord amb el que queda contemplat a les obligacions dels ajuntaments.
Si a causa de l’incompliment esmentat, el Consell Comarcal del Garraf com a beneficiari, perdés
la subvenció o part, i els objectius marcats a l’apartat de persones participants de l’annexa no
es poguessin acomplir. La part incomplidora restarà obligada a fer front als danys i perjudicis
que la seva falta produeixi.
Els danys i perjudicis seran determinats per la Comissió de seguiment.

Novè.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons l’article 49 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es preveu la modificació en els següents supòsits :



En cas que la subvenció que queda esmentada en els antecedents d’aquest conveni no
arribi a atorgar-se i/o minoritzar-se
En cas d’incompliment de les parts als efectes recollits en els compromisos dels
ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf.

Desè.- EXTINCIÓ
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Pel transcurs del termini de vigència sense que s’acordi la pròrroga del mateix.
b) Per incompliment de les obligacions i compromisos d’alguna de les parts.
c) Per avinença de les parts signatàries.
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d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè .- LEGISLACIÓ
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions legals; el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i a la resta d’ordenament de règim local aplicable.
Les parts es comprometen a respectar la normativa específica vigent relativa a les actuacions
que s’han de desenvolupar i en tot allò no regulat per aquest conveni, seran d’aplicació les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, concretament el que queda especificat a la base 25, i
la RESOLUCIÓ TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any
2018.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar duplicat en la data
assenyalada en l’encapçalament.

ANNEX: DESCRIPCIO TECNICA EN RELACIÓ AL PROGRAMA UBICAT 2018
1. LES ACTUACIONS. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
El desenvolupament del Programa UBICAT planteja com a instruments per a l’acompanyament
a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, les actuacions que queden esmentades
i ressenyades tot seguit:

Programa UBICAT
Expedient núm.
Nom
de
beneficiària

SOC034/18/00034
l’entitat

Consell Comarcal del Garraf

Ajuntaments
participants

Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges

Nombre de beneficiaris

48 persones (mínim)
(persones en situació de desocupació de llarga
durada,
persones
inactives,
persones
treballadores en situació de precarietat laboral)

Import atorgat

90.589,62€

Duració del programa

14/12/2018 – 20/12/2019
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Actuacions a desenvolupar
Orientació sociolaboral
Coneixement
productiu

de

58.063,86€
l’entorn

21.493,62€

Capacitació del personal tècnic

2.903,20€

Ajuts de transport i incentius

8.128,94€

TOTAL AJUT

90.589,62€

ACTUACIONS:

a) Actuació d’orientació sociolaboral
Actuació que consisteix en un procés d’orientació, assessorament i informació amb l’objectiu
que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves
potencialitats i competències amb la finalitat d’aconseguir una presa de decisions adient per a la
seva integració personal, educativa, social i, principalment, per a la inserció laboral.
D’acord amb aquest objectiu, el personal tècnic conjuntament amb la persona participant
dissenyarà un full de ruta personalitzat que consistirà en un conjunt de sessions per treballar
l’anàlisi de la seva ocupabilitat, l’autoconeixement i apoderament, la gestió de les emocions, el
descobriment de fortaleses i preferències professionals, la potenciació de l’autonomia, el
desenvolupament de competències i la motivació envers recerca de feina i el coneixement
general del món laboral, entre d'altres aspectes.
Mitjançant les accions que configuren el procés d'orientació, es marcaran uns objectius o fites
assolibles i s'acompanyarà a la persona demandant d'ocupació en la definició del seu projecte
professional mentre es treballen les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en
la cerca de feina. En aquesta actuació també s’hauran d’identificar i potenciar aquelles
competències claus que permetin a la persona desenvolupar-se professionalment en un nou lloc
de feina.
Es procurarà la continuïtat de les persones participants més allà de l’execució del programa amb
la finalitat d’assolir el que està previst a l’itinerari o full de ruta.
Donada la dimensió multifactorial de l'ocupabilitat, serà necessari que l'actuació d'orientació es
realitzi amb una perspectiva integral on es tingui en compte el conjunt de variables de la
persona participant que condicionen la seva inserció sociolaboral.
Els contingut i la metodologia d’actuació s’ajustarà al projecte presentat i aprovat en resolució
d’atorgament d’acord amb les necessitats de les persones que caldrà atendre en l’àmbit
territorial d’actuació definit.
Cal tenir en compte i identificar els serveis i recursos complementaris del territori, propis o
aliens, que contribueixen a l’assoliment dels objectius plantejats d’acord amb la perspectiva
integral de l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral: serveis socials, centres de salut, entitats
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especialitzades en l’atenció de col·lectius o agents ocupacionals específics. I establir-hi els
mecanismes de coordinació i/o complementarietat.
b) Actuacions de coneixement de l’entorn productiu
Aquesta actuació té com objectiu facilitar recursos a les persones participants per assolir els
objectius definits en els seus fulls de ruta, dotar al personal tècnic d’informació i eines per
implementar la seva tasca i establir dinàmiques col·laboratives amb el teixit productiu del
territori.
Aquesta actuació es divideix en dos tipus d’actuacions:
1. Accions de suport al personal orientador i d’acompanyament: tenen per
objecte proporcionar informació relativa al mercat de treball i les seves tendències per
complementar la tasca del personal orientador i generar dinàmiques col·laboratives
entre l’entitat beneficiària i el teixit productiu del seu territori.
Entre altres activitats de:
- Diagnòstic del mercat de treball i detecció de les necessitats laborals i
formatives del territori.
- Creació de vincles amb possibles empreses col·laboradores i fidelització.
- Coneixement i el contacte directe amb els sectors productius i les diferents
àrees de treball.
- Anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball vacants en el territori i
l’impuls de la intermediació laboral per competències.
- Accions per promoure la inserció sociolaboral dels participants tenint en
compte els perfils professionals més demandats i les projeccions de futur
professional des dels diferents llocs de treball.
2. Accions adreçades a les persones participants: accions tenen per objecte
promoure la inserció sociolaboral de les persones participants mitjançant el coneixement
dels perfils professionals més demandats, el contacte directe amb els sectors productius
i l’apropament al funcionament, cultura i estructura de les empreses.
Visites informatives,
Espais de diàleg,
Assistència a fires ocupacionals o sectorials,
Utilització de metodologies de reclutament i/o networking,
Foment del coneixement mutu empresa – persona participant,
Estades pràctiques en empreses de caràcter no productiu
Altres activitats degudament justificades d’acord amb els corresponents fulls
de ruta.
Aquestes activitats s’hauran de realitzar amb les empreses i sectors productius més
representatius del territori, en especial aquells amb més potencialitat de creixement i
generació d'ocupació.

Les experiències de coneixement de l'entorn productiu on hi intervinguin participants
tindran un objectiu exclusivament informatiu, d’intercanvi de coneixements i han de ser
enteses com una activitat més en l’itinerari d’orientació acordat amb la persona
participant.
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c) Actuació de capacitació del personal tècnic
Aquesta actuació vol contribuir a perfeccionar les competències (coneixements, habilitats i
aptituds) del personal tècnic que ha d’executar el projecte. Amb aquesta actuació es posa en
valor la tasca del personal tècnic com a un factor essencial en la qualitat de les accions que
s’executaran en el marc de programa, així com en la importància de la professionalització i
capacitació del mateix.
Les accions de capacitació tècnica proposades poden abordar, entre d’altres, els següents
continguts:
-

Metodologies i estratègies per a la recerca de feina (individuals i grupals),
Avaluació objectiva de perfils psicoprofessionals – Diagnosi ocupacional,
Recursos per la intermediació per competències,
Mercat de treball: tendències i oportunitats,
Orientació i inserció laboral per a col·lectius específics,
Tecnologies de la Informació, la Comunicació i innovació aplicada a l’orientació,
Mecanismes de seguiment i d’avaluació.

d) Ajuts de transport i incentius
Perquè la persona participant pugui cobrir les despeses que li poden ocasionar l'haver de
desplaçar-se a l’entitat on està sent orientat o, fins i tot, poder conciliar la cura d’infants o
familiars amb l’assistència i participació a les diferents actuacions.
El Consell Comarcal del Garraf es considera entitat col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya als efectes de la gestió i el pagament dels ajuts de transport i incentius a les
persones participants i formalitzarà amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el
corresponent conveni de col·laboració en el qual s’establirà l’abast i el contingut de les tasques
a realitzar.
2. LES PERSONES PARTICIPANTS
La resolució estableix un mínim de 48 persones participants en el programa UBICAT seran
ciutadans i ciutadanes dels municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges territori que
actuarà com a mercat de treball únic.
Des de l’Oficina de Treball i des dels SLO es derivarà a les persones al programa UBICAT
d’acord amb els requisits detallats a les prescripcions tècniques del programa, a partir del
treball coordinat amb l’equip tècnic del programa.

3. ELS RECURSOS HUMANS
D’acord amb les bases reguladores del Programa UBICAT i recollides a l’ordre TSF/143/2018, de
3 d’agost, “l’aprovació de la pròrroga del projecte podrà suposar la pròrroga del contracte del
personal tècnic orientador o el manteniment de la seva relació laboral amb l’entitat beneficiària
associada a la continuïtat del projecte”.
D’acord amb aquesta regulació, es planteja la pròrroga del contracte laboral de la tècnica del
Programa UBICAT 2017, la Sra. Begoña Rodríguez (1/1/2019-31/12/2019) i la contractació
d’una segona persona tècnica d’ocupació (febrer-desembre 2019)
El Consell Comarcal del Garraf per a procedir a aquesta contractació ha aprovat la creació d'una
borsa de treball de persones tècniques d'ocupació que ha quedat publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 23 de novembre del 2018: Bases de la convocatòria per a la
creació d'una borsa de treball de tècnics i tècniques d'ocupació, mitjançant concurs oposició
lliure.
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Les tècniques del nou programa es desplaçaran als municipis participants amb la finalitat que,
conjuntament amb els equips tècnics municipals, desenvolupin i executin les actuacions del
programa: Orientació sociolaboral i coneixement de l’entorn productiu, i d’acord amb el mínim
de 48 beneficiaris que s’han d’atendre en el marc d’aquest projecte:

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Distribució de la presència tècnica als ajuntaments
Dies setmana
de Sitges
3 dies
de Cubelles
2 dies
de Canyelles
1,5 dies
d’Olivella
1,5 dies

L’equip tècnic esmentat s’integrarà als equips de treball dels SLO i, alhora, aquests
s’integraran també en l’execució del Programa. Actuant tot el territori com a mercat de treball
únic i el Programa UBICAT sumant al bagatge dels SLO.
4. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA.
D’acord amb la resolució d’atorgament definitiva del programa UBICAT de data 13 de desembre
de 2018, el Consell Comarcal del Garraf ha d’iniciar el projecte l’endemà de la notificació de
resolució i finalitzarà com a màxim el dia 31 de desembre de 2019.

5. CONTROL DE LES ACCIONS SUBVENCIONADES
D’acord amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa UBICAT 2018, ORDRE TSF/143/2018 de 3 d’agost:
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de
denúncies o de l’existència d’indicis de frau o irregularitats en l’execució de l’activitat finançada
a l’empara d’aquest Conveni.
El Consell Comarcal del Garraf s’ha de sotmetre a les actuacions de verificació i de control que
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels
organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària.

6. DIFUSIÓ I PUBLICITAT
D’acord amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa UBICAT 2018 de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, el Consell Comarcal del
Garraf, com a entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter
públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons
el que s'estableix a la base 23 de l'annex 1 d’aquesta ordre, sobre les obligacions de les
persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei
general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
En totes les actuacions directament relacionades amb el Programa UBICAT, les mesures de
publicitat que han d’adoptar els ens que participen en aquest conveni són les següents:
Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Servei Públic
d’Ocupació Estatal i del Ministeri de Empleo y Seguretat Social.
Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques, materials impresos, mitjans
electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació, que digui “Aquest
projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Empleo
y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa UBICAT”.
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Així mateix, en els contractes laborals subscrits amb el personal tècnic de les entitats
beneficiàries haurà de constar la frase: "Aquest contracte de treball està subvencionat pel

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Empleo –Servicio Público de Empleo
Estatal en el marc del Programa UBICAT, regulat per l’Ordre ORDRE TSF/143/2018, de 3
d’agost”»
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