CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, EL
CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 28 MUNICIPIS DEL BAGES PER A
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PROJECTE BAGES. TREBALL, TALENT I
TECNOLOGIA 2021-2022, EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I
TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

A Manresa,
REUNITS

El Sr. Marc Aloy Guardia alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 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, assistit
pel Sr. José Luis González Leal, secretari d’aquest Ajuntament.
La Sra. Estefania Torrente Guerrero, Presidenta del Consell Comarcal del Bages
(d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la corporació,
en virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno García, secretària d’aquest
Consell Comarcal.
El Sr. Pere Aliaguilla Arnao, alcalde-president de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra,
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Sílvia Segovia Rico, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Enric Forcada i Valiente, alcalde-president de l’Ajuntament d’Artés, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 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, assistit
per la Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària d’aquest Ajuntament.

1

El Sr. Eudald Vilaseca i Font, alcalde-president de l’Ajuntament d’Avinyó, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 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, assistit
per la Sra. Marina Casacuberta Guix, secretària d’aquest Ajuntament.
La Sra. Noèlia Ramírez Calatrava, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Balsareny, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida pel Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari
d’aquest Ajuntament.
El Sr. Jordi Mas Antunes, alcalde-president de l’Ajuntament de Callús, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 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, assistit
per la Sra. M Dolors Solà Martín, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Ferran Estruch Torrens, alcalde-president de l’Ajuntament de Cardona, actuant
en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Brígida Manau Vila, secretària d’aquest Ajuntament.
La Sra. Montserrat Badia Moreno, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Castellbell
i el Vilar, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida per la Sra. Maria Ubach Fuentes, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Celestí Rius Prat, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Blanca Álvarez Viñals, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Cristòfol Gimeno Iglesias, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellgalí, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit pel Sr. Joan Lluís Obiols i Suari, secretari d’aquest Ajuntament.
El Sr. Domènec Òrrit Pujol, alcalde-president de l’Ajuntament de Castellnou de Bages,
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Blanca Álvarez Viñals, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, alcalde-president de l’Ajuntament de Fonollosa, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Rosa Vilà Pallerola, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Enric Armengou i Valldevilaramó, alcalde-president de l’Ajuntament de Gaià,
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Cristina Torrents Escorch, secretària d’aquest Ajuntament.
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La Sra. Verònica Hirano Effing, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Marganell,
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida per la Sra. Maria Dolors Grau Garriga, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Joan Miquel Rodríguez, alcalde-president de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Belén Roca i Bach, secretària d’aquest Ajuntament.
La Sra. Montserrat Playà Camps, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Mura, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida per la Sra. Sílvia Falguera Grau, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Josep Maria Feliu i Selga, alcalde-president de l’Ajuntament de Navarcles, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Montserrat Sensat Borràs, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Salvador Busquets Gubianas, alcalde-president de l’Ajuntament de Navàs, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Aida Soler Comellas, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Enric Campàs Serra, alcalde-president de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit pel Sr. Joaquim Moncunill Serra, secretari d’aquest Ajuntament.
El Sr. Joan Carles Lluch De La Torre, alcalde-president de l’Ajuntament de Rajadell,
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Sílvia Segovia Rico, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Oriol Ribalta i Pineda, alcalde-president de l’Ajuntament de Sallent, actuant en la
representació que li atribueix l’article 53 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, assistit
pel Sr. Josep Fernandes Rodríguez, secretari d’aquest Ajuntament.
La Sra. Àdria Mazcuñán i Claret, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida pel Sr. Josep Gonzàlez Ballesteros, secretari d’aquest
Ajuntament.
El Sr. Jordi Solernou Vilalta, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim lo3

cal de Catalunya, assistit per la Sra. Roser Pons Llobet, secretària d’aquest Ajuntament.
El Sr. Josep Maria Junyent Serra, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Mateu de
Bages, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Montserrat Anton Romeu, secretària d’aquest
Ajuntament.
La Sra. Georgina Mercadal i Viñals, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida per la Sra. Alba Oms Bosch, secretària
d’aquest Ajuntament.

La Sra. Adriana Delgado i Herreros, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistida pel Sr. Manel Martínez Mira, secretari d’aquest
Ajuntament.
El Sr. Xavier Codina Casas, alcalde-president de l’Ajuntament de Santpedor, actuant
en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Maria Roser Espinalt Castellana, secretària accidental d’aquest
Ajuntament.
El Sr. Albert Coberó i Aymerich, alcalde-president de l’Ajuntament de Súria, actuant en
la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit pel Sr. Josep Mª Molins Penina, secretari d’aquest Ajuntament.
El Sr. Josep Tarín Canales, alcalde-president de l’Ajuntament de Talamanca, actuant
en la representació que li atribueix l’article 53 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, assistit per la Sra. Lídia Portí Purtí, secretària d’aquest Ajuntament.
Tots ells assistits pels secretaris dels ens i administracions respectives.
Les parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN
I.

Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de
novembre de 2020, ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”,
en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el
règim regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona.
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II.

Que els ajuts en el marc del Programa s’atorguen pel procediment de concessió
directa i que tenen la naturalesa de fons de prestació.

III.

Que en el conjunt de la comarca del Bages els ajuts atorgats per la Diputació als 29
municipis que s’adhereixen al projecte sumen un import total de 537.140,85 euros.
Tot i així, l’import total de Bages. Treball, Talent i Tecnologia és de 527.179,35
euros. La diferencia de 9.961,50 euros correspon al 10% de l’ajut atorgat als
ajuntaments d’Artés, Navarcles, el Pont de Vilomara, Sant Joan de Vilatorrada, Sant
Salvador de Guardiola i Súria, que executaran i justificaran directament a la
Diputació de Barcelona aquest import en concepte d’accions de difusió i orientació.

NIF Ens

Ens destinatari

Import ajut
DIBA

Import 10%
minoració

Import ajut
aportat al projecte conjunt

P0800200H

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

5.268,45€

P0801000A

AJ. ARTÉS

15.919,45€

P0801200G

AJ. AVINYÓ

12.258,42€

12.258,42€

P0801800D

AJ. BALSARENY

12.982,93€

12.982,93€

P0803700D

AJ. CALLÚS

11.978,54€

11.978,54€

P0804600E

AJ. CARDONA

15.175,13€

15.175,13€

P0805200C

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

14.269,86€

14.269,86€

P0805800J

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX

5.400,03€

5.400,03€

P0806000F

AJ. CASTELLGALÍ

12.311,94€

12.311,94€

P0806100D

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

5.934,56€

5.934,56€

P0808300H

AJ. FONOLLOSA

6.459,89€

6.459,89€

P0808900E

AJ. GAIÀ

5.295,91€

5.295,91€

P0811200E

AJ. MANRESA

182.581,75€

182.581,75€

P0824200J

AJ. MARGANELL

5.399,05€

5.399,05€

P0812600E

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

13.623,96€

13.623,96€

P0813800J

AJ. MURA

5.278,06€

5.278,06€

P0813900H

AJ. NAVARCLES

15.175,59€

P0814000F

AJ. NAVÀS

17.147,97€

P0818100J

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

13.854,11€

P0817700H

AJ. RAJADELL

5.646,73€

5.646,73€

P0819000A

AJ. SALLENT

17.875,68€

17.875,68€

P0821200C

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

26.888,46€

26.888,46€

P0822500E

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA

25.275,74€

P0822900G

AJ. SANT MATEU DE BAGES

5.511,81€

P0809700H

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

13.164,13€

P0826200H

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

27.379,90€

27.379,90€

P0819100I

AJ. SANTPEDOR

17.541,98€

17.541,98€

P0827400C

AJ. SÚRIA

16.226,10€

P0827700F

AJ. TALAMANCA
TOTAL

5.268,45€
1.591,94€

1.517,56€

13.658,03€
17.147,97€

1.385,41€

2.527,57€

12.468,70€

22.748,17€
5.511,81€

1.316,41€

1.622,61€

5.314,72€
537.140,85€

14.327,51€

11.847,72€

14.603,49€
5.314,72€

9.961,50€

527.179,35€
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IV.

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que
els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de
reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en
l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i
les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i
igualitari. Els projectes a fer s’han d’articular d’acord amb les línies de treball
següents: anàlisi i diagnosi de la situació actual; aliances estratègiques per al
desenvolupament del pla integral; desenvolupament competencial de les persones;
i, impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.
Els beneficiaris de les accions de les línies de treball establertes en el Programa
han de pertànyer als grups següents:
a) Persones entre 16 i 64, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent que
es trobin en les circumstàncies següents:
- En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC).
- En actiu inscrites al SOC com a demandants de millora de l’ocupació perquè volen canviar d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat ja que es troben en situació de precarietat laboral.
- En situació d’ocupació en llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la COVID-19.
- En situació d’inactivitat, bé perquè no comptabilitzen estadísticament en
cerca d’ocupació (aturades) tot i que estan buscant feina a través d’un Servei Local d’Ocupació o bé perquè, pel seu desconeixement del mercat de
treball i les seves oportunitats, es pot incidir en les seves vocacions professionals orientant-los cap a professions de futur i amb alta demanda.
- Les dones i els joves s’inclourien com a grups preferents a tractar en ambdós casos respectivament.
b) Empreses amb perspectives de creixement, amb fort arrelament territorial i potencialment generadores d’ocupació de qualitat, i preferentment que pertanyin a
una cadena de valor de negoci estratègica i que es trobin en les següents circumstàncies:
- En procés de digitalització amb necessitat de perfils amb capacitat
d’utilitzar tecnologia per fer tasques realitzades tradicionalment que es començaran a fer interactuant amb màquines i sistemes.
- Ja digitalitzades amb necessitats de nous perfils professionals especialitzats.

V.

D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les
actuacions es poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través
d’ens instrumentals. En aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de
l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels
articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la
condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

VI.

Que segons la pròpia convocatòria del Programa, per afrontar la complexitat de la
situació actual de crisi causada per la COVID-19 de forma holística, impulsant
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accions, a la vegada, en les quatre línies de treball en les que s’estructura el
Programa, i per assegurar que tinguin impacte en persones, empreses i en el
territori, es aconsellable realitzar projectes d’àmbit supramunicipal, amb un mínim
de 70.000 euros de pressupost. També es poden constituir agrupacions territorials
per dissenyar i executar un projecte en un territori de forma concertada. Les
avantatges de treballar en agrupació territorial són: coneixement en profunditat del
que passa al territori. creació d'aliances estratègiques, que permeti anticipar
necessitats futures; aprofitar aliances i estructures de treball; impacte a un major
nombre de persones; possibilitar fer més accions per disminuir la bretxa
tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en llocs de treball de
qualitat; impacte a un major nombre d’empreses en l’acompanyament cap a nous
models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals.
VII.

Amb aquestes criteris de referència i atesa l’experiència i la valoració positiva
resultant de les tres edicions del programa Ocupació al Bages Industrial (OBI)
liderat per l’Ajuntament de Manresa amb el cofinançament de la Diputació de
Barcelona, que es va portar a terme a la comarca de forma concertada entre els
ajuntaments i entitats socioeconòmiques, s’han mantingut trobades entre
l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal de Bages i els ajuntaments de la
comarca per definir una agrupació territorial i un projecte conjunt que tingui un fort
impacte al territori. A l’agrupació territorial proposada s’han adherit 29 dels 30
ajuntaments de la comarca del Bages. L’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra s’ha
adherit al projecte proposat pel Consorci del Lluçanès.
Amb aquest projecte, i fruit de la cooperació i la col·laboració establerta entre
municipis es tindrà major impacte territorial, especialment entre aquells amb menor
població, que comparteixen necessitats i problemàtiques similars, per cercar
solucions conjuntes davant de reptes comuns als quals no es podrien fer front si
actuessin de forma aïllada. A la vegada permetrà optimitzar els recursos públics i
possibilitarà que les persones i les empreses puguin accedir a un major nombre de
recursos i serveis. Així, es promou un treball de cooperació i de col·laboració entre
els municipis del Bages, que comparteixen una mateixa cadena de valor de negoci i
necessitats similars, i també té en compte les singularitats específiques dels
municipis més petits de caràcter més rural.

VIII.

Que les actuacions proposades en el projecte Bages. Treball, Talent i Tecnologia
2021-2022 es plantegen, per desenvolupar, en els propers dos anys, accions de
promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica centrades en la cadena de valor
de la mobilitat i la sostenibilitat entorn al pes de la indústria de l’automoció. El
projecte es centra en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició
digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible,
inclusiu, competitiu i igualitari pel nostre territori. Totes les actuacions estan
convenientment justificades a la memòria del projecte i consensuades pels diferents
agents econòmics i socials bagencs.

IX.

Que els objectius generals que es fixen són els següents a partir de cada línia
d’actuació:
-

Anàlisi i diagnosi de la situació actual: en aquesta primera línia s’inclouen les
accions de treball més intern entre les administracions participants i agents del
territori centrades en l’anàlisi socioeconòmic de la comarca i l’impacte global de
la pandèmia al territori per cadascun dels seus municipis. Així com la
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coordinació de la prospecció empresarial posant èmfasis en el grau de
digitalització i incorporació de tecnologies 4.0.
-

Aliances estratègiques: la interrelació entre administració i agents és cabdal pel
bon funcionament d’un projecte d’aquestes dimensions pel territori. L’objectiu
d’aquesta línia és la consolidació d’estructures de treball i aliances de projectes
anteriors com a espais de col·laboració.

-

Desenvolupament competencial de les persones: el desenvolupament
competencial de les persones és l’eix central del programa. En el primer punt,
destacar els treballs d’orientació i seguiment de les persones participants
adaptant les propostes formatives als seus perfils i, seguidament, les
actuacions de competències vinculades a la cadena de valor de la mobilitat i la
sostenibilitat entorn al pes de la indústria de l’automoció.

-

Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial: aquesta
última línia integra les actuacions de suport per millorar la competitivitat en
diversos àmbits de les empreses del territori fent marcada incidència en el
camp de la innovació, tant en empreses industrials com en empreses ubicades
en els entorns més rurals.

X.

Que l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb l’establert als articles 13 i 14 de la Llei
13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, té entre els seus objectius fomentar el desenvolupament
econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local i detectar les necessitats de suport;
promoure l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius i l’atenció personalitzada
de cada usuari, i garantir la participació coordinada de tots els agents que
intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral especialitzada. L’Ajuntament és
destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, i té la capacitat tècnica i professional per
desenvolupar les actuacions del Projecte.

XI.

Que el Consell Comarcal del Bages, d’acord amb l’establert als articles 13 i 14 de
la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, té entre els seus objectius fomentar el desenvolupament
econòmic i la creació d’ocupació en l’àmbit local i detectar les necessitats de suport;
promoure l’atenció especialitzada dels diferents col·lectius i l’atenció personalitzada
de cada usuari, i garantir la participació coordinada de tots els agents que
intervenen en l’àmbit dels serveis d’inserció laboral especialitzada. El Consell
ostenta la condició d’ens amb delegació per executar Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” de la Diputació de Barcelona. I té la capacitat tècnica i professional per
desenvolupar les actuacions del Projecte.

XII.

Que l’Ajuntament de Manresa, com a capital de comarca, i el Consell Comarcal del
Bages, en la línia de col·laboració establerta aquests últims anys han acordat
proposar als ajuntaments de la comarca un projecte d’àmbit comarcal que coexecutaran de forma coordinada entre ambdues entitats.

XIII.

Que és d’interès de 28 municipis de la comarca participar de les diferents
actuacions definides en el Projecte Bages. Treball, Talent i Tecnologia a través d’un
encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del
Bages per tal d’aconseguir un major impacte territorial, optimitzar els recursos, i
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afavorir que les persones i les empreses accedeixin a un major nombre de recursos
i serveis.
XIV.

Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot
ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els
mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar
tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements
aquests que es donen en l’objecte i els objectius del present conveni.

XV.

Que totes les parts en el marc de les seves respectives competències han
convingut les condicions en que s’efectuaran els encàrrecs de gestió per portar a
terme les actuacions de les diferents línies de treball i per tal de deixar constància
d’aquests acords formalitzen el present conveni/acord, prèviament aprovat pels
respectius òrgans de govern de cada ens, i que es regirà per les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1.1. El Projecte Bages. Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022 és un projecte d’àmbit
comarcal, concertat entre 28 municipis i l’Ajuntament de Manresa i el Consell
Comarcal del Bages. Els objectius del Projecte són: minimitzar el deteriorament
dels actius del territori, persones (força laboral), empreses i institucions, ocasionat
per la pandèmia; reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de
creixement en què estaven posicionades abans de l’esclat de la crisi; i reforçar i
enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva de la comarca per
contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que
competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.
1.2. Els 28 ajuntaments s’adhereixen al projecte i a l’agrupació territorial proposada i
encarreguen a l’Ajuntament de Manresa i al Consell Comarcal del Bages la coexecució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Projecte, en el
marc del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació
de Barcelona. El conjunt de les actuacions previstes tindran impacte en cada un
dels municipis que s’han adherit al Projecte.
1.3. Aquests encàrrecs de gestió no comporten cessió de titularitat de la competència
ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega
dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat
material objecte d’encàrrec. Atès que és un projecte co-executat a parts iguals
entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, els encàrrecs de
gestió queden distribuïts de la següent manera:
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NIF Ens

Ens destinatari de l’ajut de la Diputació
de Barcelona

Encàrrec de gestió

P0800200H AJ. AGUILAR DE SEGARRA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0801000A AJ. ARTÉS

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0801200G AJ. AVINYÓ

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0801800D AJ. BALSARENY

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0803700D AJ. CALLÚS

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0804600E AJ. CARDONA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0805200C AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0805800J

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX

P0806000F AJ. CASTELLGALÍ

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0806100D AJ. CASTELLNOU DE BAGES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0808300H AJ. FONOLLOSA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0808900E AJ. GAIÀ

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0811200E AJ. MANRESA

AJUNTAMENT DE MANRESA

P0824200J

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. MARGANELL

P0812600E AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0813800J

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. MURA

P0813900H AJ. NAVARCLES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0814000F AJ. NAVÀS

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0818100J

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

P0817700H AJ. RAJADELL

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0819000A AJ. SALLENT

AJUNTAMENT DE MANRESA

P0821200C AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

AJUNTAMENT DE MANRESA

P0822500E AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0822900G AJ. SANT MATEU DE BAGES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0809700H AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0826200H AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

AJUNTAMENT DE MANRESA

P0819100I

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. SANTPEDOR

P0827400C AJ. SÚRIA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

P0827700F AJ. TALAMANCA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Segona.- Execució de les actuacions
Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la
transició digital de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades
s’hauran de desplegar tenint en compte les persones i empreses de l’agrupació
territorial acordada, a través de l’execució de les línies d’actuació previstes en el
Programa:
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-

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
o

o
o
o
o
o
-

Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
o
o

o
o
o
o
o
o

-

Coordinació de la prospecció comarcal. Desenvolupament de bases de dades
d’empreses i polígons. Focus en identificació del grau TIC i 4.0 de les
empreses de la comarca.
Actualització del mapa 4.0. Identificació cadenes de valor clau per al territori.
Detecció d’interrelacions amb les empreses.
FormaBages. Elaboració dels informes i anàlisis de les necessitats formatives
previstos al projecte. Desenvolupament de nous continguts per perfils.
Identificació de projectes pel territori. Co-disseny d’actuacions que millorin la
competitivitat de les empreses de la cadena de valor mobilitat-sostenibilitat.
Elaboració de la diagnosis socioeconòmica del Bages.
Diagnosis socioeconòmica específica entorn rural.

Desenvolupament d’eines de concertació pública-privada i execució de la prova
pilot de l'òrgan de concertació del Bages.
Taula de treball cadena valor automoció i mobilitat sostenible. Taula de
prospecció amb la mirada posada a projectes de futur i els fons Nex
Generation.
Sessions de dinamització empresarial. Grups de treball amb empreses.
Taula de formació del Bages.
Benchmarquing. Promoure intercanvi d'experiències d'àmbit europeu de
territoris.
Setmana Europea de la Mobilitat. Promoure accions per sumar-les a la
Setmana Europea de la Mobilitat.
Iniciatives social mobilitat en entorn rural. Disseny i planificació
d’infraestructures i futurs plans de mobilitat.
Web del projecte. Participació i difusió del projecte entre administracions,
empreses, empreses i persones.

Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Orientació i difusió. Accions de difusió de l’acció i capacitació d’usuaris.
Entrevistes, seguiments als usuaris i balanços de competències.
Nous entorns per l’aprenentatge. Creació d’entorns personals i comunitats
d’aprenentatges.
Talent femení 4.0. Fitxes d'oficis i vídeos per trencar estereotips.
Formació: Inicia’TTT. Formació inicial en peó del futur. Dues edicions.
Formació: Muntatge 4.0. Formació en muntatge amb metodologia 4.0 per
indústria automoció.
Formació: Logística industrial 4.0. Formació logística per empresa industrial
focalitzada amb necessitats concretes.
Formació: Electrònica de components. Formació específica en electrònica de
components.
Formació: Micro soldadura + Soldadura plàstica. Formació de soldadura
específica.
ENGIPLANT. Suport als estudiants del postgrau ENGIPLANT de la EPSEMUPC.
Foment de mestratges industrials i de projectes R+D de la EPSEM-UPC.
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o
o
o
o

-

Formació: Bootcamps Formacions curtes en l’àmbit de les TIC d’alt impacte en
el mes de juliol.
Foment STEM. Xerrades informatives a instituts. Altres activitats: 7 de mates,
dia de les noies TIC, tallers, apps, entre d’altres.
STEM en femení. Activitats concretes. Activitats específiques al techlab.
Campus estiu de vocacions. Desenvolupar un Campus d’estiu centrat en
vocacions tecnològiques i industrials.

Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cicle de xerrades L’empresa del demà. Cicle de xerrades sobre eines
tecnològiques, sostenibilitat i transició energètica.
Jornada dona 4.0 i el talent que està per venir.
Visites 4.0 a empreses.
Impulsa’TTT. Programa d’impuls i acompanyament a l’empresa del demà.
Solucions en 4.0 i màrqueting digital.
Estudi indústria motor i línies de diversificació.
Projecte Bages Metall i Automoció. Espai web per fomentar projectes i cerca de
mercats de forma participativa entre les empreses del territori.
Fira de l'Ocupació del Bages i Setmana de l’Ocupació.
Tallers de captació i retenció de talent per empreses.
Accions de difusió formació dual.
Networkings. Networkings de talent sectorial
Techlab. Suport al desenvolupament del primer techlab d’indústria 4.0 a la
comarca per part de la UPC-EPSEM.
Looming Factory. Suport al desenvolupament del projecte de showroom
d’indústria 4.0 de la EPSEM-UPC.
Economia circular. Impuls a les estratègies d'economia circular amb projectes
concrets pels polígons de la comarca.
Foment ODS a l’empresa.
Vivers industrials. Analitzar la possibilitat de desenvolupar un viver industrial
enfocat a la nova indústria
Plans d’igualtat. Desenvolupament de plans d’igualtat a empreses.
Visita advance factory.
Atracció i retenció de talent. Foment de l’atracció de l’entorn rural i estratègies
de retenció de talent.
Smart Rural. Grups de treball en sostenibilitat i economia circular
Apropa’TTT cupons d’innovació i mentoratge. Acompanyament en innovació i
màrqueting digital a empreses de l’entorn rural.
Apropa’TTT. Apropar les noves tendències al món rural mitjançant xerrades,
grups de treball i prospecció. Jornada demostrativa
Jornada mobilitat 4.0 – Networking Castellbell i el Vilar

Les accions es duran a terme pels ens encarregats de la co-execució de la
següent manera.
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Els ens encarregats de la co-execució restaran obligats a realitzar les actuacions
derivades de l’encàrrec de gestió dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb el
Pla d’Acció presentat i el que s’estableix a l’article 12 del règim aprovat.
Tercera.- Obligacions dels ajuntaments participants
3.1 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per
encàrrec es desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent.
3.2 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest
encàrrec de gestió a la seva ciutadania i a les empreses.
3.3 Presentar la justificació de despeses 2021-2022 a la Diputació de Barcelona,
abans del 30 d’abril de 2023, amb indicació dels diners que ha transferit a l’ens
executor en base a l’encàrrec de gestió, i la relació de les despeses executades
corresponents a la totalitat de les despeses realitzades en el marc del projecte.
3.4 Transferir a les entitats co-executores els imports corresponents als encàrrecs de
gestió formalitzats, en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de les
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liquidacions emeses pel Consell Comarcal del Bages o bé per l’Ajuntament de
Manresa. La primera, corresponent al 65% de l’ajut total s’emetrà a la signatura
d’aquest conveni. La segona, corresponent al 35% restant, un cop finalitzat el
termini de justificació a la Diputació de Barcelona de les actuacions 2021-22 fixat
en el dia 30 d’abril de 2023.
Quarta.- Obligacions de l’Ajuntament de Manresa i del Consell Comarcal del
Bages, com entitats co-executores
4.1 L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages es comprometen a
coordinar i gestionar el projecte, co-executar les actuacions objecte del present
encàrrec d’acord amb el règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia,
els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document
“Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així com en el propi Pla d’acció
presentat. Es comprometen també a que el conjunt de les actuacions, en la
mesura del possible, arribin als beneficiaris i a les empreses de tots els municipis
adherits, i a comunicar l’inici i finalització dels treballs.
4.2 A la finalització de l’encàrrec, 31 desembre 2022, l’Ajuntament de Manresa i el
Consell Comarcal del Bages es comprometen a justificar a cada ajuntament
participant la relació de despeses realitzades vinculades a l’execució de les línies
d’actuació per l’import transferit, així com una memòria tècnica de les actuacions
desenvolupades. Aquesta justificació es presentarà abans del 31 de març de 2023.
4.3 L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages es comprometen a
conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període
no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació
de les justificacions.
4.4. Al marge de les actuacions encomanades per altres Ajuntaments, l’Ajuntament de
Manresa, com a co-executora del projecte, es compromet a portar a terme el projecte,
d’acord amb la distribució pressupostària següent:
Total projecte

Programa
241.15

PROMOCIÓ OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL

241.15.14300

2021

2022

182.581,75

118.678,14

63.903,61

Promoció Ocupació a la Indústria Local Altre personal

7.423,79

3.711,89

3.711,89

241.15.16000

Promoció Ocupació a la Indústria Local Seguretat Social

0,00

241.15.20400

Promoció Ocupació a la Indústria Local Primes d'Assegurança

500,00

250,00

250,00

241.15.22699

Promoció Ocupació a la Indústria Local Altres despeses diverses

112.157,96

52.716,24

59.441,72

241.15.45300

Promoció Ocupació a la Indústria Local Subv. Foment Ocupació

51.500,00

51.500,00

241.15.48100

Promoció Ocupació a la Indústria Local Premis, beques...

1.000,00

500,00

241.15.48920

Promoció Ocupació a la Indústria Local Subv. Nominatives

10.000,00

10.000,00

500,00
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4.5 El Consell Comarcal del Bages, com a entitat co-executora del projecte, es
compromet a modificar les partides pressupostàries necessàries per dur a terme les
actuacions del projecte un cop signat el conveni.
Cinquena.- Entrada en vigor
El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i
serà vigent fins el 31 de desembre de 2022, data de finalització de l’execució del
Programa “Treball, Talent i Tecnologia”.
No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament
dels compromisos econòmics establerts.
Sisena.- Finançament de l’encàrrec
El pressupost total del projecte conjunt i dels encàrrecs de gestió és de 527.179,35
euros distribuïda la gestió i co-execució entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell
Comarcal del Bages de la següent forma:
Tipologia despesa

Aj. Manresa

Consell Comarcal
Bages

Import Total

258.197,35€

240.841,15€

499.038,50€

500,00€

500,00€

1.000,00€

Beques

1.000,00€

1.000,00€

2.000,00€

Altres

1.500,00€

1.500,00€

3.000,00€

11.070,43€

11.070,42€

22.140,85€

272.267,78€

254.911,57€

527.179,35€

Despeses actuacions
Assegurances

Despeses indirectes
Total

El desglossament de les despeses d’actuacions (499.038,50€), per línies d’actuació
previstes i per tipologia de les despeses directes i per capítols, és el següent:
Línia I

Línia II

Línia III

Línia IV

Anàlisi i diagnosi

Aliances estratègiques

Desenvolupament competencial de les persones

Impuls capacitat
productiva i
transformació
teixit empresarial

Capítol I

55.000,00 €

17.500,00 €

31.038,50 €

19.500,00 €

123.038,50 €

Capítol II

22.000,00 €

20.500,00 €

143.000,00 €

129.000,00 €

314.500,00 €

31.500,00 €

30.000,00 €

61.500,00 €

205.538,50 €

178.500,00 €

499.038,50 €

Tipologia
despeses

Capítol IV
Total

77.000,00 €

38.000,00 €

Total

De conformitat amb la naturalesa i finalitat d’aquest programa i ateses les dificultats de
les tresoreries municipals, la Diputació de Barcelona, a partir de la presentació del
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document d’acceptació i del Pla d’acció, pagarà avançadament el 100 per cent de
l’import periodificat l’any 2021 a cada ens beneficiari, sempre que el pressupost a
càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert.
Els ajuntaments participants es compromet a transferir a l’ens co-executor pertinent
l’import corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona, segons el quadre
següent:
Transferència
2021 - 65%

Transferència
2022 - 35%

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

3.424,49€

1.843,96€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. ARTÉS

9.312,88€

5.014,63€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. AVINYÓ

7.967,97€

4.290,45€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. BALSARENY

8.438,90€

4.544,03€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CALLÚS

7.786,05€

4.192,49€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CARDONA

9.863,83€

5.311,30€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

9.275,41€

4.994,45€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CASTELLFOLLIT DEL BOIX

3.510,02€

1.890,01€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CASTELLGALÍ

8.002,76€

4.309,18€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

3.857,46€

2.077,10€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. FONOLLOSA

4.198,93€

2.260,96€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. GAIÀ

3.442,34€

1.853,57€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

118.678,14€

63.903,61€

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. MARGANELL

3.509,38€

1.889,67€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

8.855,57€

4.768,39€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. MURA

3.430,74€

1.847,32€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. NAVARCLES

8.877,72€

4.780,31€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. NAVÀS

11.146,18€

6.001,79€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. PONT VILOMARA I ROCAFORT

8.104,65€

4.364,05€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. RAJADELL

3.670,37€

1.976,36€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. SALLENT

11.619,19€

6.256,49€

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

17.477,50€

9.410,96€

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA

14.786,31€

7.961,86€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. SANT MATEU DE BAGES

3.582,68€

1.929,13€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

7.701,02€

4.146,70€

CONSELL COAMRCAL DEL BAGES

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

17.796,94€

9.582,96€

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. SANTPEDOR

11.402,29€

6.139,69€

AJUNTAMENT DE MANRESA

AJ. SÚRIA

9.492,27€

5.111,22€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

AJ. TALAMANCA

3.454,57€

1.860,15€

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

342.666,56€

184.512,79€

Ens destinatari ajut

AJ. MANRESA

TOTAL

Encàrrec de gestió
Ens co-executors
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Ens gestió

Import gestió total

Import gestió 2021
65%

Import gestió 2022
35%

Aj. Manresa

272.267,78€

176.974,07€

95.293,71€

CCBages

254.911,57€

165.692,49€

89.219,08€

Import Total Transferències

527.179,35€

342.666,56€

184.512,79€

A l’hora de planificar l’execució, Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal del Bages
s’ajustaran el màxim possible a les anualitats consignades atès que les desviacions
que es permetran seran les derivades de la dificultat d’ajustar l’execució a aquests
imports o per les circumstàncies sobrevingudes que es puguin donar. Així doncs, el
punt de partida dels desenvolupament del projecte ha de considerar una execució del
65% del total de l’ajut atorgat pel 2021 i del 35% restant pel 2022.
Setena.- Governança, seguiment i avaluació
Per tal d’articular la governança i la gestió del projecte Bages. Treball, Talent i
Tecnologia es creen: la Comissió institucional de seguiment del projecte, la Comissió
Plenària del projecte i la Comissió tècnica coordinadora.
7.1

Comissió institucional de seguiment, de la qual formaran part:
•
•
•
•
•

Regidor/a d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa
Conseller/a de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del
Bages
1 conseller/a de l’equip de govern del Consell Comarcal del Bages
2 alcaldes/ses, 1 en representació dels municipis de menys de 1.000
habitants i l’altre en representació dels municipis de més de 1.000 habitants.
Coordinadors/es tècnics/ques de l’Ajuntament de Manresa i del Consell
Comarcal del Bages.

La Comissió es crearà en el termini màxim d’un mes des del moment de la signatura
d’aquest conveni. La periodicitat de reunió serà oberta en funció de les necessitats del
grup de treball no excedint els quatre mesos; el calendari de les reunions serà pactat
entre les parts.
La Comissió institucional de seguiment tindrà les següents funcions:
1. Coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni, impulsar les actuacions a
realitzar i fer-ne el seguiment i el control,
2. Aprovar, si fos el cas, els plans d’actuació anuals.
3. Proposar i impulsar la formalització dels procediments i instruments específics
bilaterals que permetin un desenvolupament eficient de les actuacions conjuntes promogudes en l'àmbit d’aquest conveni.
4. Els representants de les parts en aquesta Comissió es responsabilitzen de progressar en la consecució dels objectius definits per a cadascuna de les actuacions en aquest conveni i han d’aixecar acta dels acords adoptats en cada reunió, que s’elevarà a les respectives Administracions.
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5. Crear, quan es consideri necessari i motivadament, comissions específiques o
grups tècnics de treball.
6. La Comissió institucional de seguiment es reunirà en sessió ordinària un cop
cada quatre mesos i en sessions extraordinàries quan es consideri oportú per a
tractar temes concrets a petició, d’una de les parts.
7. La Comissió institucional de seguiment també serà competent per decidir sobre
la finalització d’actuacions en curs en cas d’extinció anticipada d’aquest conveni o dels acords adoptats en execució d’aquest.
8. La Comissió institucional de seguiment exposarà davant el Plenari del projecte
anualment l’estat, resultats i projecció del programa.
7.2

Comissió Plenària

El plenari del projecte estarà format pels 29 municipis de la comarca i pel Consell
Comarcal del Bages que integren el projecte Bages. Treball, Talent i Tecnologia. La
Comissió estarà integrada per un càrrec electe i un/a tècnic/a de cada un dels
municipis.
La seva funció serà informativa per tal de conèixer les accions portades a terme i les
planificades. Les seves consideracions i propostes de millora seran recollides i
tractades per la Comissió institucional de seguiment. La periodicitat de reunió serà
fixada en tres períodes, al inici del desenvolupament de les accions del programa,
durant el seguiment d’aquestes i en la finalització del projecte.
7.3

Comissió tècnica coordinadora del projecte.

Formada per 2 coordinadors/es tècnics/ques: 1 pel Consell Comarcal del Bages i l’altre
per l’Ajuntament de Manresa. La periodicitat de reunió serà oberta en funció de les
necessitats, no excedint d’un mes.
La Comissió tècnica tindrà les funcions següents:
1. Executar els acords de la Comissió institucional de seguiment i avaluació i portar a terme totes aquelles actuacions i iniciatives que consideri necessàries.
2. Implementar i executar les actuacions previstes en el Pla d’accions 2021-2022.
3. Elevar a la Comissió institucional de seguiment les actuacions portades a terme
mensualment.
4. Establir una comunicació directa i fluida amb tots els ajuntaments adherits al
projecte.
5. Justificar tècnica i econòmicament les actuacions portades a terme.
6. Proposar a la Comissió institucional el pla de treball anual, la periodicitat de les
actuacions i avaluar, de forma periòdica, les actuacions portades a terme.
7. Proposar a la Comissió institucional la creació de comissions específiques o
grups de treball i la seva composició.
8. Coordinar, si s’escau, les comissions específiques que es creïn.
9. Aquelles que li siguin encomanades expressament per la Comissió institucional.
Les Comissions específiques, o grups de treball, que es creïn estaran integrades per
tècnics/ques municipals dels ajuntaments participants i d’altres tècnics/ques a
considerar, persones a títol individual o institucional que tinguin una rellevància
professional reconeguda i vinculada a l’àmbit de les comissions que es creïn.
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Les comissions específiques tindran funcions temporals, concretes i determinades
segons les matèries a tractar, i les seves funcions vindran marcades per la Comissió
institucional.
En cas que sorgeixin diferències sobre la interpretació o el compliment del conveni es
preveu la constitució d’una Comissió d’Interpretació, la funció de la qual és resoldre, si
s’escau, les qüestions sobre la seva interpretació o el compliment de les parts. A
aquests efectes, els signants designaran un representant cadascun, d’entre els quals
es nomenarà un secretari, i un president entre l’Ajuntament de Manresa i del Consell
Comarcal del Bages, que ajustarà el seu funcionament al règim jurídic dels òrgans
col·legiats establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitena.- Marc jurídic
8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article
11, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs
de gestió.
8.2 La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els seus
articles 6.3 i 32, estableix que els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans
propis personificats, no tenen la consideració de contracte i, per tant, estan
exclosos de la llei de contractes.
8.3 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar
a les seves clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha
d’adaptar a les normes de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
8.4 Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla
d’Acció presentat pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als
acords que es puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona.
8.5 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la
normativa de règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (arts. 28, 57) i pel 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.
Novena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran
informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat
de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant
tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
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Desena.- Extinció i Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de
l’encàrrec de gestió.
A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts.
Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.

Onzena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec
de gestió
Correspon a les entitats signatàries del present conveni l’explotació de la
documentació derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració
d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del
seu àmbit territorial.
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i
Tecnologia” i el logotip de la Diputació de Barcelona d’acord amb les normes
disponibles a la Seu electrònica de la Diputació. Es podrà fer constar també la
titularitat municipal, el logotip i la imatge corporativa.
Dotzena.- Difusió de les activitats acordades
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització
d’aquest conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i
termini de realització. Es permet a la Diputació de Barcelona fer ús d’aquesta
possibilitat d’informació i difusió pública.
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les
instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per
cadascuna de les parts.
Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la
Llei de Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament
jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts
expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no
poguessin ser resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a
la jurisdicció contenciós administrativa.
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La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor
material de les actuacions.

I en prova de conformitat,
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