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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
I L’ENTITAT BENEFICIÀRIA AJUNTAMENT D’AMPOSTA EN EL MARC DEL PROGRAMA 
“SOC-UBICAT”.  
 

REUNITS:  

D’una part,  la senyora , directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en ús 
de les facultats que li són conferides d’acord amb l’article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
D’altra part, el/la senyor/a  en qualitat de  Alcalde-President  de l’Ajuntament 
d’Amposta i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 

MANIFESTEN: 

I. Que 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. 

II. Que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la 
qual s’aproven 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. 

III. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar en el marc del Programa “SOC-UBICAT” són: 

a) Actuació d’orientació sociolaboral. 
b) Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses. 
c) Recursos per a la capacitació del personal tècnic. 

IV. L’Ajuntament d’Amposta compleix amb els requisits i obligacions previstes 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 i la gestió i abonament dels ajuts de transport i incentius previstos a la base 5.2 de 
l’esmentada Ordre. 

V. En data 2 de desembre de 2020, l’Ajuntament d’Amposta  ha presentat al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya una sol·licitud de  subvenció per al Programa “SOC-UBICAT” i en data 28 de desembre de 2020 
el/la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el programa presentades per l’esmentada entitat. 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb 
les següents 
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CLÀUSULES: 

Primera: Objecte. 

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i l’Ajuntament d’Amposta en la seva qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del 
Programa “SOC-UBICAT”. 

D’acord amb la base 5.2 de l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, les entitats beneficiàries col·laboraran 
amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i l’abonament dels ajuts de transport i els 
incentius a les persones participants en el programa que els abonarà sempre que compleixin amb els 
requisits d'assistència efectiva i acreditada en les actuacions a) i b) previstes a la base 5.1 de l’Ordre 
esmentada. 

Segona . Compromisos de les parts. 

L’Ajuntament d’Amposta atendrà a un mínim de 23 persones pertanyents al col·lectiu de desocupació de 
llarga durada i un mínim de 37 persones pertanyents al col·lectiu generalista, d’acord amb la resolució 
d’atorgament de data 28 de desembre de 2020, i amb número d’expedient SOC056/20/000022. 

L’entitat beneficiària comprovarà que totes les persones participants en el Programa  “SOC-UBICAT” 
estiguin inscrites en l’oficina de treball corresponent com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) o 
com a demandants d’ocupació (DO), segons escaigui. 

Per als ajuts de transport i incentius destinats a la persona participant l’Ajuntament d’Amposta rebrà 
mitjançant la resolució d’atorgament un import màxim equivalent al 14 per cent de la quantia atorgada per 
a l’actuació d’orientació sociolaboral.  

Les persones participants en el programa “SOC-UBICAT” podran rebre un ajut de transport i/o un incentiu 
econòmic condicionat a la seva participació en el programa d’acord amb el següent: 

1. Requisits generals: les persones participants en les actuacions a) i b) de la base 5.1 de l’annex 1 
de l’Ordre, han d’assistir i acreditar les assistències a les actuacions abans esmentades.   
La persona participant no tindrà dret a percebre cap ajut de transport i/o incentiu per als dies no 
assistits. 

2. Requisits específics per als ajuts de transport:  que l’espai on es duen a terme les accions 
indicades estiguin ubicats en un municipi diferent del lloc de residència habitual de la persona 
participant. 

Excepcionalment: en el cas que la persona participant resideixi en el mateix municipi on es realitzin 
les accions previstes, l’entitat beneficiària podrà abonar aquest ajut en atenció a les situacions de 
vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. 

3. Requisits específics pels incentius: les persones que tenen al seu càrrec la cura d’infants o 
familiars dependents i que necessiten d’un ajut econòmic per poder conciliar la seva vida familiar 
amb l’assistència a les diferents actuacions. 
 
Excepcionalment: es podrà abonar aquest incentiu en el cas de persones que, malgrat no tenir al 
seu càrrec la cura infants o familiars dependents, en atenció a les situacions de vulnerabilitat o 
manca de recursos econòmics. 
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 L’Ajuntament d’Amposta haurà d’abonar aquests ajuts de transport i incentius per persona participant 
d’acord amb les següents quanties: 

 

Ajuts de transport Incentius 

Per a totes les demarcacions d’acord amb la zona de 
l’Autoritat Territorial de Mobilitat corresponent: 

Zona 1: un mòdul de 3,00 euros per sessió. 
Zona 2: mòdul de 4,50 euros per sessió. 
Zona 3 o més: mòdul de 6,50 euros per sessió.  

10 euros per dia assistit 

Aquesta és una quantia fixa diària, no es pot 
prorratejar. 

 

L’entitat beneficiària pagarà aquest incentiu a la persona participant mitjançant taló bancari, transferència 
bancària o lliurament en metàl·lic i n’haurà de quedar constància de la seva recepció mitjançant un rebut 
signat per la persona participant, amb l’imprès normalitzat. L’entitat beneficiària no efectuarà lliuraments en 
metàl·lic superiors als 2.500 euros per expedient. 

L’entitat beneficiària no destinarà a altres activitats i accions del programa, les quanties romanents 
corresponents als ajuts de transport i incentius no abonats a les persones participants.  

L’Ajuntament d’Amposta haurà de justificar la correcta distribució dels fons rebuts en concepte d’ajuts de 
transport i incentius davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la justificació econòmica que 
presenti l’entitat local en el termini de dos mesos a partir de la finalització de l’execució del programa 
“SOC-UBICAT”. La justificació aquests ajuts de transport i incentius per a les persones participants  haurà 
d’estar desglossada i diferenciada de la resta d’actuacions subvencionables atorgades a l’entitat local. 

Els ajuts de transport i incentius s’han d’haver produït mentre la persona està participant en el programa i 
dins el període d’execució del mateix. Així mateix, han d’estar pagats a les persones participants abans de 
la finalització del termini de presentació de la memòria justificativa i comptabilitzades a l’exercici 
pressupostari corresponent. 

Tercera. Terminis d’execució del programa.  

L’Ajuntament d’Amposta iniciarà el Programa “SOC-UBICAT” a partir de l’endemà de la resolució 
d’atorgament a les entitats beneficiàries, tindrà una durada mínima de 12 mesos i finalitzarà 31 de 
desembre de 2021. 

Quarta. Control i seguiment de les actuacions. 

Les actuacions de verificació per part del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de les accions objecte 
d’aquest Conveni seran de dos tipus: 

 Verificacions administratives, que tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de 
despeses presentades per l’entitat beneficiària estiguin suportades per documentació justificativa 
(factures, nòmines, extractes bancaris, etc.) 

 Verificacions sobre el terreny, que tenen per objecte comprovar l’efectiva realització de les accions 
objecte d’aquest Conveni i/o les obligacions dels beneficiaris. Aquestes verificacions s’efectuaran 
durant l’execució del projecte.  
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Així mateix, 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. 

L’Ajuntament d’Amposta 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 i estatal. 

Des de l’Àrea de Nous Projectes d’Ocupació i Innovació Social es realitzaran totes aquelles activitats 
d’anàlisi continuat i d’acompanyament a les entitats, de caire tècnic i qualitatiu, durant la fase 
d’implementació o execució de les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
amb l’objectiu de facilitar la consecució dels objectius previstos que van motivar l’atorgament. 

Cinquena. Difusió i Publicitat. 

L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament 
del programa i de les actuacions objecte de subvenció segons s’estableixen en l’apartat k) de la base 23 i 
la base 31 de l’annex 1 de ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, sobre les obligacions de les 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 “SOC-UBICAT”, les mesures de 
publicitat que han d’adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són les següents: 

 Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, del Servicio Público 
de Empleo Estatal i el Ministerio de Trabajo y Economia 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 Trabajo y Economia 
Social– Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa UBICAT”. 

Sisena. Prevenció de riscos laborals  

Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels 
serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 
12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

Així mateix, 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. 

Setena. Protecció de dades de caràcter personal. 

Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, (BOE núm. 294, de 6 de 
desembre de 2018, i al que estableix el 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 fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest 
sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats 
objecte del present Conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions 
facilitades. 
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Vuitena. Règim jurídic. 

El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i desenvolupament 
l’ordenament jurídic administratiu.  

 

 

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, serà d’aplicació de virtut de ORDRE 
TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa i la RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del 
Programa SOC-UBICAT (Codi BDNS 534245).). 

Novena. Resolució i interpretació. 

Seran causes de resolució d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts o l’incompliment per alguna 
d’elles de les clàusules d’aquest Conveni. 

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni seran resoltes de 
mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.  

Desena. Vigència. 

Aquest Conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura fins a la finalització de les 
actuacions, la presentació de la justificació econòmica i de la seva revisió i sens perjudici del què preveu la 
clàusula tercera. 

Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen aquest Conveni. 

 

El/La Director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya     L’Ajuntament d’Amposta 
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