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Altres anuncis – Encàrrec de gestió

ANUNCI Exp. núm. 20220166 de l'acord de col·laboració intramunicipal 
entre Barcelona Activa i l'Institut Municipal de Serveis Socials en el marc del 
programa de Plans d'Ocupació Municipals 2022.

INTERVENEN:

D'una part, Fèlix Ortega Sanz, en representació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM (en 

endavant Barcelona Activa), amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona i CIF 

A-58295296.

D'altra part, la senyora Lidia García Chicano, Gerenta de l'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS 

SOCIALS DE BARCELONA (d'ara endavant, IMSSB), actuant en nom i representació de 

l'Institut, facultada per la seva Presidenta per Resolució de 17 de juny de 2019, en base al 

disposat als seus Estatuts, amb CIF núm. P-0800234G i domicili a Barcelona, carrer València 

núm. 344 i, assistida en aquest acte per la Secretària delegada de l'Institut, la senyora 

Elisenda Comas Martín, en exercici de les funcions d'assessorament i de fe pública que li 

atribueix l'article 9.2 dels Estatuts de l'Institut, per delegació del secretari general de data 16 

de febrer de 2022, funcions d'assessorament, que disposa l'article 3.3 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.

MANIFESTEN:

Barcelona Activa té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones 

promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del 

foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial 

plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

L'Ajuntament de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya tenen subscrit un conveni 

marc sobre polítiques actives d'ocupació.

En aquest marc, Barcelona Activa gestiona el Programa de Plans d'Ocupació Municipals 2022 

adreçat a persones aturades de la ciutat de Barcelona.

El Programa incorpora accions d'experiència laboral com a foment de l'ocupació i preveu la 

contractació de persones en situació d'atur, facilitant una experiència laboral en el 

desenvolupament de tasques i serveis d'interès social i municipal i l'accés a accions 

formatives de caire tècnic - professionalitzador de millora de competències claus i d'orientació 

i recerca de feina.

L'entitat municipal està en disposició de col·laborar amb Barcelona Activa per a la realització 

del Programa esmentat, per raó de ser l'entitat municipal amb competència en relació als 

treballs de les accions d'experiència laboral.
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És per això que ambdues parts formalitzen aquest acord intramunicipal en base als següents

PACTES:

Primer. OBJECTE

L'objecte del present acord és la col·laboració entre Barcelona Activa i l'entitat municipal per a 

la realització i desenvolupament del Programa Plans d'Ocupació Municipals 2022, que implica 

la contractació de 8 persones per al desenvolupament dels projectes següents:

Nº projecte
Col·laborador 
Municipal

Àmbit 
Intervenció

Descripció projecte
Durada en 
mesos

Ocupació (Perfil 
ocupacional)

Categoria
Nº places 
aprovades 
(Perfil final)

POM22-008
Institut 
Municipal de 
Serveis Socials

Serveis a la 
comunitat. 
Dinamitzaci
ó i cohesió 

social

Amb la presència del COVID-19 encara actiu es 
fa necessari el reforç d'una sèrie de mesures de 
prevenció i seguretat als Centres de Serveis 
Socials (CSS) per reduir la propagació del 
coronavirus relatives al control d'afluència de 
públic i la seva distribució, el control de 
distàncies de seguretat de les persones usuàries, 
la supervisió de l'ús de la mascareta en els CSS, 
així com la gestió i subministrament de cites i 
torns per evitar la manipulació del quiosc 
dispensador de cites par part de les persones 
usuàries. Atès que l'IMSS no disposa de 
suficients mitjans personals per poder dur a 
terme aquestes tasques, es proposa comptar 
amb persones de suport als CSS. En l'actual 
conjuntura els CSS tenen una alta afluència 
d'usuaris i el procés de vacunació encara no ha 
arribat a tots els grups d'edat, resultant 
imprescindible comptar amb aquest tips de 
suport als CSS.

6 mesos

Ajudant/a Serveis 
a la Comunitat i a 
les Persones -
Ajudant/a Serveis 
a la Comunitat i a 
les Persones

3 – Ajudants
d'oficis 
diversos

8

Segon. COMPROMISOS DE LES PARTS

Per a l'assoliment dels objectius del present acord, Barcelona Activa es compromet a:

- Validar el resultat final del procés de selecció i baremació de les candidatures, 

realitzant la preselecció de les candidatures més adequades.

- Contractar les persones participants durant un període de sis mesos, mitjançant la 

modalitat de contracte de durada determinada de millora de la ocupabilitat.

- Desplegar les accions preventives i correctores en matèria de prevenció i salut laboral, 

més adequades per cadascun dels projectes.

- Designar una persona interlocutora per a coordinar la col·laboració amb la/les 

persona/es responsable/s de l'entitat municipal.

- Facilitar la formació complementària prèvia i durant la contractació en diferents 

matèries com Prevenció de Riscos Laborals i altres que consideri d'interès en el marc 

de la normativa reguladora del Programa.

Per la seva part, l'entitat municipal es compromet a:

- Designar una persona com a interlocutora municipal per a la supervisió dels treballs, 

garantint que les instruccions de treball siguin donades a través de referents 

municipals.

- Participar de forma corresponsable en el procés de selecció de les candidatures 

proposades.
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- Facilitar l'entorn laboral (materials, eines, EPI's, vestuaris, sanitaris i altres) en el què 

les persones contractades realitzaran les tasques pròpies del Projecte així com les 

mesures de seguretat corresponents a les tasques que es realitzin d'acord amb el 

"Procediment de coordinació d'activitats empresarials Barcelona Activa- Ajuntament de 

Barcelona".

- Fer el seguiment de la realització de les tasques assignades a les persones 

treballadores i d'altres aspectes recollits a la "Guia d'Instruccions" i fer constar les 

incidències laborals a l'aplicació informàtica establerta segons "Manual Gestió 

Incidències".

- Comunicar a l'equip de gestió del Programa de totes les activitats de comunicació com 

rodes de premsa, notícies, publicacions i altres relacionades amb el Projecte 

directament o indirecta. Caldrà indicar en totes les comunicacions que el Programa 

està gestionat per Barcelona Activa.

- Comunicar qualsevol modificació en relació a les tasques a realitzar per les persones 

assignades.

Tercer. VIGÈNCIA

La vigència de l'acord anirà des de la data de la seva signatura fins a la finalització del 

Programa i abastarà tota la col·laboració entre les parts des de l'inici de la mateixa.

Quart. SEGUIMENT

Amb l'objectiu de vetllar pel compliment de l'acord i fer-ne un seguiment es podrà constituir 

una comissió de seguiment formada per un representant de cada entitat que es reunirà amb 

la periodicitat que s'escaigui a fi de realitzar un seguiment dels compromisos establerts i 

d'interpretar el contingut del mateix.

Aquesta comissió estarà formada:

Per part de l'IMSS:

- La Direcció Acció social territorial i comunitària, o persona en qui delegui.

- Tècnic/a referent de la Direcció Acció social territorial i comunitària.

Per part de Barcelona Activa:

- Responsable Programes d'Experienciació Integral. Albert Paredes Martos.

- Tècnica de Projectes Integrals amb Contractació (PICs), Judith Roman Ruiz.

- Coordinadora de Projectes Integrals amb Contractació ( PICs). Núria Argilaga Martín.

Cinquè. CONTINGUT ECONÒMIC

Aquest acord no implica obligacions de caràcter econòmic entre les parts.

Sisè. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

L'entitat municipal haurà de lliurar a Barcelona Activa la informació que es requereixi per a un 

adequat seguiment i justificació del Programa.
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Setè. PROTECCIÓ DE DADES.

Les parts s'obliguen a guardar reserva respecte a les dades que estiguin relacionades amb 

l'objecte del conveni. Resten obligades al secret professional pel que fa a les dades de 

caràcter personal a les quals puguin tenir accés en ocasió del compliment del conveni, 

obligació que subsisteix fins i tot un cop aquest s'hagi extingit.

També s'obliguen al compliment estricte del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que 

respecta al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d'aquestes Dades i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i de la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets 

Digitals.

Vuitè. INTEPRETACIÓ I COMPLIMENT

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts atribuiran 

la decisió als òrgans superiors de l'administració executiva i del govern municipal.

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document a Barcelona en data 

22 de juny de 2022.

Sra. Lidia García Chicano, la gerenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Sr. Fèlix Ortega Sanz, en representació de Barcelona Activa SAU SPM.
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