Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

ACORD DE COL·LABORACIÓ INTRAMUNICIPAL ENTRE BARCELONA
ACTIVA I BARCELONA TURISME EN EL MARC DEL PROGRAMA DE
PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2017
Barcelona, 18 d’abril de 2017

INTERVENEN:
D’una part, Sara Berbel Sánchez, en representació de l’entitat 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, Jordi William Carnes, del Consorsi TURISME DE BARCELONA, amb domicili social al Passatge
de la Concepció, 7 - 9 de Barcelona i CIF P5890003F

MANIFESTEN:
Que Barcelona Activa té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure
la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació,
l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en
el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou la cooperativa, la social i solidària.
Que l’Ajuntament de Barcelona i el Servei d’Ocupació de Catalunya tenen subscrit un conveni marc sobre
polítiques actives d’ocupació i acompanyament a persones emprenedores.
Que, en aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona gestiona el Programa de Plans d’Ocupació Municipals 2017
adreçat a persones aturades de la ciutat de Barcelona, en el marc de la Mesura de Govern de 21 de setembre
de 2015, modificada posteriorment per la Mesura de Govern de Desenvolupament de l’Estratègia Territorial de
Barcelona Activa en l’àmbit de l’Ocupació de desembre 2016.
Que 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 tècnico-professionalitzador, de millora de
competències claus i d’orientació i recerca de feina.
Que Barcelona Turisme 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.
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 Barcelona Turisme per a la realització i
desenvolupament del Programa Plans d’Ocupació Municipals 2017 que implica la contractació de 20
persones per al desenvolupament dels projectes següents:
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Nº

0131

0131

Àmbit Intervenció

Promoció activitat
econòmica,
turisme i comerç

Promoció activitat
econòmica,
turisme i comerç

Descripció projecte

Durada
contracte

Ocupació

Dinamització turística

Barcelona Turisme te una tasca
d'acollida al visitant/ciutadà a partir del
mes de juny fins octubres són els
mesos de l'any que hi ha més afluència,
per donar un millor servei posem en
marxa el servei de casaques vermelles
(informadors/es de carrer als llocs amb
més afluència turística de Barcelona)

6 mesos

Dinamització
turística

Ajudant/a

19

Dinamització turística

Barcelona Turisme te una tasca
d'acollida al visitant/ciutadà a partir del
mes de juny fins octubres són els
mesos de l'any que hi ha més afluència,
per donar un millor servei posem en
marxa el servei de casaques vermelles
(informadors/es de carrer als llocs amb
més afluència turística de Barcelona)

6 mesos

Dinamització
turística

Tècnic/a
Auxiliar

1

Activitat

Categoria
professional

Places

Segon. COMPROMISOS DE LES PARTS
Per a l’assoliment dels objectius del present acord, Barcelona Activa es compromet a:
- Contractar les persones participants durant un període de sis mesos, mitjançant la modalitat de contracte
d’obra o servei de durada determinada.
- Designar una persona interlocutora per a coordinar la col·laboració amb la/les persona/es responsable/s de
l’Àrea de Drets Socials
- 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, Barcelona Turisme 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.
- 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.
- 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.
Cinquè. CONTINGUT ECONÒMIC
Aquest acord no implica obligacions de caràcter econòmic entre les parts.
Sisè. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
Barcelona Turisme haurà de lliurar a Barcelona Activa la informació que es requereixi per a un adequat
seguiment i justificació del Programa.
Setè. 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.
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I perquè així consti, les parts signen el present document per duplicat en el lloc i la data indicada en
l’encapçalament.

Sara Berbel Sánchez
BARCELONA ACTIVA SAU SPM

Jordi William Carnes
TURISME DE BARCELONA

