
 

 
 
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE BARCELONA ACTIVA I ENTITATS I 
EMPRESES DE L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) EN 
EL MARC DEL PROJECTE B-MINCOME 
 
Barcelona, XXXXX 
 

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, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxx, amb seu a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 
Barcelona. 
 

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, en aquest sentit, el (INDICAR ENS EUROPEU QUE ATORGA EL FINANÇAMENT), ha atorgat a 
l’Ajuntament de Barcelona una subvenció per a la realització del B-MINCOME, en el marc de xxxxx 
 
Que el Projecte incorpora accions d’experienciació, que formen part del procés formatiu i de coneixement, que 
ofereix la política activa d’economia social i solidària del B-MINCOME, facilitant una experiència formativa en 
l’àmbit socioempresarial en el desenvolupament de tasques i serveis d’interès social i municipal. 
 
Que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX està en disposició de col·laborar amb Barcelona Activa per a la realització 
del Projecte esmentat, en el marc de l'àmbit municipal d'actuació sobre el qual té competència o desenvolupa 
les seves activitats. 
 
És  per  això  que  ambdues  parts formalitzen aquest acord en base als següents 

PACTES: 
 
Primer. OBJECTE  
L’objecte del present acord és la col·laboració entre Barcelona Activa i xxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la realització 
i desenvolupament del Projecte B-MINCOME, que implica l’acollida de xx persones amb l’objectiu de gaudir 
d’una experiència en entorn socioempresarial que quedarà recollida en el Pla de Treball Personalitzat (PTP). 
Aquest Pla de Treball recollirà els objectius que l’entitat acollidora es plantejarà per tal que la persona acollida 
tingui una experiència enriquidora i de coneixement de l’àmbit socioempresarial de l’ESS, així com les accions 
previstes per assolir-los. 
 

 
Segon. COMPROMISOS DE LES PARTS 
Per a l’assoliment dels objectius del present acord, Barcelona Activa es compromet a: 
 
- Fer un seguiment personalitzat de les persones acollides, d’acord amb el PTP acordat prèviament, per tal 

de vetllar per l’assoliment dels objectius que aquest contempli, mitjançant les acciones que quedin recollides 
en el mateix. 

- Designar una persona interlocutora per a coordinar la col·laboració amb la/les persona/es responsable/s de 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Facilitar la formació complementària prèvia i durant l’estada  en els principis i valors de l’ESS, així com en 
les pràctiques socioempresarials adients a aquests valors, i altres que consideri d’interès en el marc de la 
normativa reguladora del Programa. 

 



 

 
 
 

Per la seva part, xxxxxxxxxxxxxxxxx es compromet a: 
- Elaborar un PTP per cada persona acollida, que recollirà objectius i accions que permetran garantir 

l’assoliment dels objectius del Programa. 
- Designar una persona com a interlocutora municipal per a la supervisió del PTP, garantint que les 

instruccions de treball siguin donades en el marc d’aquest Pla de Treball i per la persona designada. 
- Facilitar l’entorn socioempresarial (relacional, d’espais, material, eines, etc) en el què les persones acollides 

podran desenvolupar les accions pròpies del PTP. 
- Fer el seguiment de la realització de les tasques assignades a les persones acollides.  
- 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 el PTP i en relació a les tasques a realitzar per les persones acollides. 
 
Tercer. VIGÈNCIA  
La vigència de l’acord anirà des de la data de la seva signatura fins al dia ... de novembre del 2019, data de 
finalització del Projecte 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx haurà de lliurar a Barcelona Activa la informació que es requereixi per a un adequat 
seguiment i justificació del Programa. 
 
Setè. INTERPRETACIÓ I COMPLIMENT  
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts atribuiran la decisió als òrgans 
superiors de l’administració executiva i del govern municipal. 
 
I 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            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 


