BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS DE
PROJECTES LOCALS D’OCUPACIÓ I DE TREBALLADORS TEMPORALS
EN EL MARC DELS PROJECTE EINA-OCUPACIÓ IMPULSAT PEL
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ, EN EL MARC DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA COHESIÓ SOCIAL.
1.
Objecte
L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la selecció de projectes
locals d’ocupació per a la contractació de persones treballadores en situació
d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació i residents al Berguedà, per un
període mínim de 6 mesos.
Aquesta línia d’actuació s’emmarca en el PROJECTE EINA, un projecte
impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà on es desenvolupen diferents
projectes ocupacionals amb l’objectiu de combatre l’atur, promoure la inserció
laboral dels col·lectius amb més dificultat i la dinamització del mercat de treball
local, mitjançant la proposta de contractació de persones aturades i en situació
de vulnerabilitat social a la comarca del Berguedà.
Segons dades de l’Observatori Empresa i Ocupació, la taxa d’atur de la
comarca del Berguedà se situa al 14,56 %, a prop de la mitjana de la província
que se situa en el 14,59%.
La situació d’atur perllongada en el temps està causant tan situacions
socioeconòmiques com socials de caràcter greu i per tant amb les actuacions
recollides en el projecte EINA tenen per objectiu pal·liar temporalment la
situació socioeconòmica de les persones contractades, millorar les seves
competències professionals per tenir més possibilitats d’ocupació en el mercat
ordinari i desenvolupar projectes d’interès general i social als municipis de la
comarca.
El Projecte EINA-Ocupació es centra doncs, únicament en la contractació per
part de les administracions locals i entitats sense ànim de lucre del Berguedà
de persones ocupables en situació de vulnerabilitat social. S’entén per
vulnerabilitat social, aquelles que siguin valorades com a tals per part dels
Serveis Socials Bàsics del Berguedà.
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2.

Regim jurídic

Aquest projecte s’emmarca en el Programa Complementari de Garantia de la
Cohesió Social i la seva definició d’actuacions que va ser aprovada per Ple del
Consell Comarcal el passat 27de maig de 2015.
Igualment constitueix regim jurídic aplicable la Llei 38/2003 de 17 de novembre.
General de Subvencions.
3.

Entitats beneficiaries

Poden participar en aquesta convocatòria les administracions locals i les
entitats socials sense ànim de lucre de la comarca del Berguedà.
Podran obtenir la condició d’entitat beneficiària
a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb
discapacitat sobre el nombre tota l de persones treballadores de l’entitat
o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen
l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013.
b) En el cas d’entitats socials sense ànim, estar registrada en el Registre
d’entitats corresponent.
c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i al Generalitat i les
obligacions davant la seguretat social.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la
condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei general de
subvencions 38/2003.
e) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció
greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en
matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball o si han estat sancionades , hagin aplicat les mesures correctores
previstes
f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició
establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2001 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de financers públiques de Catalunya.
g) Complir la obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a
l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral enter homes i dones.
h) Que l’administració local/entitat es comprometi a designar una persona
que efectuï les funcions de tutorització de la/es persona/es
contractada/es.
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Projectes locals d’ocupació.
Els projectes locals d’ocupació preveuen la contractació de 20 persones
aturades en situació de vulnerabilitat i demandants d’ocupació de la comarca
del Berguedà
Els ajuntaments i entitats socials que vulguin concórrer en aquestes bases per
a projectes locals d’ocupació hauran de tenir compte:
- Taxa d’atur: Es prioritzarà aquells municipis que tinguin una taxa d’atur igual o
superior a la mitjana de la comarca (setembre de 2015, annex 1).
- Municipis menors de 500 habitants. Es prioritzaran els projectes
mancomunats que es presentin per part dels municipis menors de 500
habitants de la comarca.
- Màxim d’una contractació per municipi, excepte Berga que en podrà disposar
de 2.
Una vegada realitzades les sol·licituds i assignacions a cada municipi existissin
encara places vacants, es prioritzaran les sol·licituds amb major puntuació per
part de la Comissió de Valoració.
- Memòria del projecte. L’administració local/entitat haurà de presentar una
memòria de descripció del projecte (Annex 3)
El Consell Comarcal del Berguedà, delega la contractació de les persones
beneficiàries mitjançant conveni amb l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà. Les persones contractades seran a proposta de la Comissió de
Valoració.
4.
Persones destinatàries
Les actuacions que es regulen en aquestes bases s’adrecen a:
- Persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació no
ocupades.
- Els col·lectius prioritaris per a la contractació són els que estan en
situació de vulnerabilitat social, i que ve definida pels següents
paràmetres:
 Edat
 Situació laboral (aturats de llarga durada)
 Nivell d’ingressos
 Vulnerabilitat residencial
 Situació sociofamiliar.
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S’entén per vulnerabilitat quan una persona pateix alguna debilitat personal,
familiar-relacional, socioeconómica o político-administrativa.
La valoració de la situació de vulnerabilitat s’efectuarà des dels Serveis Socials
Bàsics.
Les persones destinatàries han d’estar en seguiment des dels Serveis Socials
Bàsics i també hauran d’estar valorades mitjançant un informe des dels serveis
d’ocupació valorant la seva experiència i perfil professional.
5.

Actuacions i despeses subvencionables

Els projectes locals d’ocupació són accions que faciliten la pràctica laboral de
les persones destinatàries mitjançant un contracte laboral, per part de l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà, per a la realització de treballs de caràcter
públic i d’interès social, en els diferents municipis de la comarca.
Aquests treballs hauran de ser competència de l’entitat final beneficiària.
La contractació comporta la participació dintre de l’horari laboral d’accions
formatives que seran organitzades pel Consell Comarcal del Berguedà
Accions formatives
El Consell Comarcal del Berguedà organitzarà per a totes les persones
treballadores participants dels projectes locals d’ocupació, formació adaptada a
les necessitats de cada persona treballadora
Les accions formatives previstes són:
- Mòdul d’activació-motivació. Aquest espai es un espai d’apoderament i
motivació.
- Mòdul de competències digitals
- Mòdul de tècniques de recerca de feina i de recerca activa de feina.
- Mòdul de salut laboral i prevenció de riscos laborals. Aquest mòdul
estarà organitzat per l’entitat que contracta.
Per altra banda es preveuen sessions de tutories (individuals i grupals) i
finalment sessions d’acompanyament en el lloc de treball.
La totalitat de les accions formatives i de tutories i acompanyament seran de
100 hores com a màxim.
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6.

Sol·licituds

Les sol·licituds per poder participar en el Projecte EINA-Ocupació en l’àmbit de
Projectes Locals d’Ocupació es podran presentar a la seu del Consell Comarcal
màxim fins al 16 de novembre de 2015, o bé mitjançant la web del Consell
Comarcal a través de la base de dades del projecte EINA.
El model de sol·licitud especifica per l’esmentada convocatòria la podeu trobar
com a Annex 1.
7.

Documentació

- Document de sol·licitud (annex 2)
- Memòria descripció del projecte.(annex 3)
La sol·licitud es podrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del
Berguedà , carrer Barcelona, 49 3r 08600 de Berga.
I també es poden presentar de forma virtual mitjançant la web
www.bergueda.cat, a la Seu electrònica “Sol·licitud genèrica i “ Instància
genèrica”, es requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres).
8.
Comissió de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds i proposta de selecció de projectes
candidats es formarà una comissió integrada pels següents membres:
President/a: Coordinació de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del
Berguedà
Vocals:

Direcció de programes de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà
Coordinació del Programa EINA del Consell Comarcal del
Berguedà

Per a la qualificació dels aspirants
Es tindrà en compte:
-

Lloc de procedència de l’aspirant
Experiència laboral i objectiu professional
Valoració de la vulnerabilitat
Valoració ocupacional
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9.

Selecció i substitució de persones candidates.

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants i dels projectes de
contractació es procedirà a realitzar el procés de selecció.
El procés de selecció s’efectuarà també per la comissió de valoració o en les
persones en qui deleguin.
En el procés de selecció s’ha de promoure la igualtat de gènere entre les
persones candidates i/o participants, per la qual cosa la seva formulació no
contindrà elements que puguin servir de base per a cap tipus de discriminació
vetllant per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Ens cas que es produeixi una baixa i/o substitució d’una persona participant,
l’entitat beneficiària ha de comunicar-ho a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà i aquesta ho notificarà al Consell Comarcal del Berguedà, ala
Persona responsable del Pla de Garantia de la Cohesió Social.
10. Justificació
Un cop finalitzades les actuacions, l’entitat beneficiària haurà de presentar una
memòria d‘actuació així la documentació acreditativa de les despeses
imputades per la contractació de la persona treballadora.
Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar la justificació davant
l’entitat gestora com a màxim en data 30 de juny de 2016
11. Contractació
La contractació de les persones treballadores dintre del projecte EINAOcupació ho seran mitjançant l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, a
proposta de la comissió de valoració.
Els contractes de treball han de tenir una durada obligatòria de sis mesos. La
jornada laboral ha de ser del 100% de la jornada laboral. Les accions
formatives comptaran com a temps de treball efectiu dins de la jornada del
contracte de treball.
En el contracte de treball s’ha de fer constar obligatòriament la data de
finalització i a l’apartat d’observacions el text següent “Contracte acollit al
projecte Eina-Ocupació. Programa Complementari de Garantia de la Cohesió
Social”
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El Consell Comarcal del Berguedà aportarà a l’Agència una quantitat màxima
de 1.410,81€ per al finançament de l’import salarial, l’import de les pagues
extres i despeses de cotització a la seguretat social, durant els sis mesos per la
jornada completa.
Les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del contracte de la
persona treballadora no suposen en cap cas un increment de la subvenció del
projecte local d’ocupació.
12. Punts de lliurament de sol·licituds i registre.
Consell Comarcal del Berguedà (C/ Barcelona, 49, 3r – de Berga) Horari de
9.00 h a les 14.00h.
El registre també pot realitzar-se telemàticament mitjançant la web del Consell
Comarcal, “Seu Electrònica” , “Sol·licitud genèrica “ i “ Instància genèrica”, es
requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres).
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ANNEX 1
Títol: Indicadors. MERCAT DE TREBALL. Atur registrat. Taxa d'atur registral
Font de les dades: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament
Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament d'Empresa i
Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social

Àmbit: Comarca del Berguedà
filtre Any: 2015-2015 filtre Període: 9-Setembre
Codi Ine
Municipi
8011 Avià
8016 Bagà
8022 Berga
8024 Borredà
8045 Capolat
8049 Casserres
8050 Castellar del Riu
8052 Castellar de n'Hug
8057 Castell de l'Areny
8078 Espunyola, L'
8080 Fígols
8092 Gironella
8093 Gisclareny
Gósol(*)
8099 Guardiola de Berguedà
8130 Montclar
8132 Montmajor
8142 Nou de Berguedà, La
8144 Olvan
8166 Pobla de Lillet, La
8175 Puig-reig
8177 Quar, La
8188 Sagàs
8190 Saldes
8216 Sant Jaume de Frontanyà
8255 Santa Maria de Merlès
8268 Cercs
8293 Vallcebre
8299 Vilada
8308 Viver i Serrateix
8903 Sant Julià de Cerdanyola
TOTAL
(*) dades extretes de l’Observatori Empresa i Ocupació
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Taxa
9,55%
14,56%
16,65%
8,41%
3,03%
11,48%
6,82%
9,09%
4,55%
12,93%
20,00%
13,60%
ND
11.59 %
16,30%
4,08%
6,09%
21,82%
17,60%
17,58%
12,89%
17,65%
5,17%
6,98%
ND
3,61%
16,74%
16,90%
19,78%
9,78%
7,94%
14,56%

ANNEX 2 SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA
COHESIÓ SOCIAL EINA-OCUPACIÓ

DADES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL O ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE SOL.LICITANT
Nom Administració Local o
Entitat sense ànim de lucre
Núm. Patronal de la
Seguretat Social

NIF
Adreça
Població

CP

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

DADES DEL /DE LA REFERENT
Nom i Cognoms
Càrrec

DNI / NIE

Adreça
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ADJUNT A LA SOL.LICITUD
Memòria descripció del projecte
Certificat conforme està al corrent de les obligacions tributaries amb Hisenda i Seguretat
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga el
Consell Comarcal del Berguedà i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i
atorgar aquestes subvencions.
Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i als documents adjunts, son certes.
Que l’entitat a la qual represento compleix tots els requisits per a poder obtenir l’esmentada
subvenció
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Que l’entitat a la qual represento no es troba en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En el cas de projecte mancomunat, afegiu els municipis


...........................................................



...........................................................



...........................................................



...........................................................

Signatura

Berga, ......................... de / d’ ........................................... de 20 ............

De conformitat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades personals (LOPD)
els informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat
municipal amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició mitjançant escrit adreçat a l’oficina d’atenció al ciutadà, (carrer Barcelona, 49 3r de Berga)

Pàgina
10

Nom entitat:
Núm. de l’oferta: (omplir per el Consell Comarcal del Berguedà)

Memòria del projecte
1. Dades bàsiques de l’obra o servei
Denominació de l’obra o servei d’utilitat social

Utilitat Social de les activitats que s’han de realitzar

Localització exacta dels treballs que s’han de realitzar

Núm. Treballadors

Professions i especialitat

categoria

Inici previst

Final previst

Import màxim mensual

Cost total del projecte

Data prevista de l’inici de l’obra o servei

Data prevista de la finalització de l’obra o servei

Durada del projecte

Jornada i horari previst
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2. Descripció de l’obra o servei
Respecte de l’obra o servei
Descripció de les activitats que s’han de realitzar

Utilitat social d’aquestes activitats

Direcció tècnica del projecte

Altres aspectes a destacar
Generació de llocs de treball estables

Desenvolupament dels recursos d’oci o infrautilitzats d’àmbit local o comarcal

Relació amb els nous jaciments d’ocupació

Signatura i segell

Lloc i data
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