
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/208/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la
qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb més
necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2013.

L'eix 1 del Pla de Govern 2013-2016, anomenat Recuperació econòmica i creació d’ocupació, té com a primer
objectiu el d’aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball
i avançant en la creació d’ocupació.

L'eix 2 del Pla, denominat Cohesió social i serveis d’interès públic té com a segon objectiu impulsar la
planificació estratègica i la gestió del coneixement i aplicar noves fórmules de gestió en la prestació de serveis
vinculats a les polítiques socials amb criteris d’eficiència i d’eficàcia.

L’article 25 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, anomenat Identificació i àmbits de les polítiques
actives d’ocupació, estableix la promoció del desenvolupament i l'activitat econòmica territorial: accions i
mesures encaminades a la generació d'ocupació, la creació d'activitat empresarial i la dinamització i impuls del
desenvolupament econòmic local, entre els àmbits per al conjunt d’accions i mesures que integren les
polítiques actives d’ocupació.

Amb l'objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació a les 7 comarques
seleccionades pel Govern, el Projecte treball a les 7 comarques posa a disposició de les entitats locals una sèrie
d’eines que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit productiu del territori com a
base per al disseny i implementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls
d’accions per identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les persones desocupades del
territori d’una forma coherent i complementaria, així com contribuir a una millora de la integració vertical de
les actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions públiques al territori.

Mitjançant l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
econòmic: Projecte treball a les 7 comarques.

En data 14 de març de 2013 es publicà el Decret 138/2013, de 12 de març, de modificació de funcions en els
òrgans del Departament d'Empresa i Ocupació que gestionen el Fons Social Europeu, per tal de donar resposta
a la necessitat immediata d'implantar les mesures correctives requerides per la Comissió Europea sobre la
reorganització dels òrgans de gestió i control dels gestors de fons comunitaris amb l'objectiu de garantir una
correcta separació de les funcions dels òrgans relacionats amb la gestió del Fons Social Europeu.

Aquest Decret 138/2013, de 12 de març, reestructura determinats serveis i suprimeix determinats òrgans de
l'estructura del Servei d'Ocupació de Catalunya, fent necessària l’adaptació d’aquesta amb la modificació de
l'article 4 de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre.

Així mateix, i segons el finançament previst per a les subvencions que s’atorguin en aquesta convocatòria
2013, d’acord amb la distribució de fons que es va aprovar en la LV reunió de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals, es fa necessari també introduir altres modificacions, per tal de donar
compliment als requisits d’informació d’indicadors i en matèria de publicitat de les subvencions, a l'Ordre
EMO/349/2012, de 31 d'octubre.

Vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 (BOE núm. 176, de
25.7.2006);

Vista l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons
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Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008), modificada
per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març (BOE núm. 79, d’1.04.2009) i per l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de
juliol (BOE núm. 167, de 13.07.2013);

Vista la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm.
6075, de 27.2.2012);

Vist el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin vigents els del 2013 (DOGC núm.
6283, de 31.12.2012);

Vist el Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual
s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
mentre no siguin vigents els del 2013 (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013);

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del director del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb els
informes previs de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada,
havent informat i escoltat prèviament el Consell de Direcció del SOC i de conformitat amb el que disposa
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22/12/1989), en ús de les facultats que
em són atribuïdes.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar determinats articles de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als
territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte treball a les 7 comarques i obrir la
convocatòria corresponent a l’exercici 2013 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
social: Projecte treball a les 7 comarques.

 

Capítol 1

Modificació de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri
territorial i econòmic: Projecte treball a les 7 comarques.

 

Article 2

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 6.1 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda
redactat de la manera següent:

“Les persones contractades en el marc del tipus d’acció 1.1 han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació,
si més no amb caràcter previ a la seva contractació."

 

Article 3

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6.3 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

"Les accions de formació integrada estan adreçades a persones inscrites com a demandants d’ocupació i es
prioritzaran persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com
són aquelles persones que no disposen del graduat en educació secundària obligatòria (ESO) i aquelles que
malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris. Es prioritzaran persones
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pertanyents a col·lectius com joves de 16 a 30 anys, especialment aquells que han abandonat el sistema
educatiu, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, dones d’entorns rurals, dones que han patit
o pateixen situacions de violència de gènere, persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris i
d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació. Caldrà tenir en compte en el disseny de
les accions que la combinació de persones pertanyents a diferents col·lectius pot contribuir a la millora de la
seva integració.

Les accions de formació professionalitzadora estan adreçades a persones inscrites com a demandants
d’ocupació i es prioritzaran persones que tinguin uns coneixements bàsics assolits, com són les persones que
han superat l’educació secundària obligatòria o bé cicles formatius de grau mitjà o superior o tenen experiència
professional. Es prioritzaran les actuacions dirigides a persones que pertanyen a col·lectius com dones en
situació de reincorporació al mercat de treball, persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris
amb experiència laboral, persones amb necessitat de reciclatge professional i persones treballadores en actiu.”

 

Article 4

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6.4 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

“Aquestes accions van adreçades a persones inscrites com a demandants d’ocupació i es prioritzaran les
actuacions adreçades als col·lectius següents:

a) Persones en situació de risc d’exclusió social.

b) Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense prestació.

c) Joves en situació d’atur i baixa qualificació.

d) Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

e) Persones en tractament de salut mental.

f) Dones amb baixa qualificació professional.

g) Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

h) Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.”

 

Article 5

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6.5 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

"Aquestes accions van adreçades a dones inscrites com a demandants d’ocupació i es tindrà especial atenció a
les dones en risc d’exclusió social, a les dones procedents de sectors en reestructuració, dones en situació
d’atur de llarga durada i dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere."

 

Article 6

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

“8.2 La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon al/a la subdirector/a general de
Polítiques Actives d’Ocupació.”

Article 7

Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

“8.4 Un cop valorades les sol·licituds seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del qual serà la
següent:
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El/la subdirector/a de Polítiques Actives d’Ocupació

El/la responsable de Programes de desenvolupament local

Un/a representant territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya

Un/a lletrat/da del Servei Jurídic del Servei d’Ocupació de Catalunya.”

Article 8

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

"14.2 La forma de pagament de les subvencions es farà de la manera següent:

La proposta de pagament serà una bestreta de fins el 100%, que es tramitarà de manera fraccionada, d’acord
amb les condicions que s’estableixin a la resolució de concessió i al Pla de Tresoreria del Servei d'Ocupació de
Catalunya."

Article 9

Es modifica l’article 16 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

“16.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin
comprovar el grau de compliment en la implementació de les actuacions.

16.2 El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà el protocol de recollida d’informació de les dades
corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada en les
Guies de prescripcions tècniques corresponents a les convocatòries dels programes regulats en aquesta Ordre,
amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, així com
informar dels indicadors establerts al Programa Operatiu Regional de Catalunya núm. CCI2007ES052PO007,
període 2007-2013, al Plan anual de políticas de empleo (PAPE) en el marc de la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals, al Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació de Catalunya (PDPA), i
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.”

Article 10

S’afegeix un nou apartat 2.4 a l’article 19 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, que queda redactat de la
manera següent:

“19.2.4 En aquelles accions que estiguin finançades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, caldrà
a més incloure el logotip d’aquest Ministeri, d’acord amb les instruccions recollides en la corresponent ordre de
distribució territorial.”

 

Capítol 2

Convocatòria 2013

 

Article 11

Convocatòria per a l’any 2013

S’obre la convocatòria corresponent a l’exercici 2013 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
social: Projecte treball a les 7 comarques.

 

Article 12

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6454 - 5.9.20134/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13246029-2013



Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria estan previstes a l’Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb
més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte treball a les 7 comarques, i s’obre la convocatòria
per a l’any 2012 (DOGC núm. 6246 , de 5.11.2012), modificada per l'Ordre EMO/374/2012, de 16 de
novembre (DOGC núm. 6260, de 23.11.2010), amb les modificacions introduïdes en el Capítol 1 d’aquesta
Ordre.

 

Article 13

Aplicació pressupostària i import convocat

13.1 L’import destinat a la concessió de les subvencions per aquesta convocatòria és de 2.000.000,00 euros,
amb càrrec a les partides pressupostàries D/460001403/331D/0000, D/461000103/331D/0000 i
D/460001502/331D/2012, del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013.

13.2 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució
del/de la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

13.3 Aquestes subvencions estan finançades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, d'acord amb la
distribució de fons que es va aprovar en la LV reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes
Laborals, i podrà tenir cofinançament del 50% del Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu de
Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, per al període 2007-2013, número CCI 2007ES- 052PO007,
d’acord amb el que disposi l’Ordre per la qual es distribueixen territorialment per a la seva gestió per les
comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat.

13.4 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària
suficient per a aquesta finalitat atès que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals celebrada el dia 11 d'abril de 2013 mitjançant la qual es
distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals
de l'Estat.

 

Article 14

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançades en el marc del
Projecte treball a les 7 comarques a les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la
Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta poden ser les entitats locals d’aquestes comarques, els seus
organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de
desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el 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.

 

Article 15

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

15.1 Podran accedir a les subvencions previstes en aquesta Ordre les entitats que reuneixin els requisits
establerts a aquest efecte, presentin la documentació exigida, i si escau, obtinguin l’aprovació del corresponent
projecte.

15.2 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, en el cas que tinguin 50 treballadors/ores o més, almenys a un 2% de treballadors/ores
amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb
el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (BOE núm. 103,
de 30.4.1982), el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005) i el Decret 322/2011, de
19 d’abril, (DOGC núm. 5864 de 21.04.2011).

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la
Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
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presentació de la sol·licitud, previ a la resolució d’atorgament i abans d’efectuar qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística (DOGC núm. 2553, de 07.01.1998).

e) No haver estat sancionats/ades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats, en els últims 3 anys, o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de
seguretat i salut en el treball, en els últims 5 anys, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions
i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de
08.08.2000).

f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

g) Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, 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.

h) 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 entre homes i dones. En el cas de les empreses de
més de 250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat,
d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva
entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

i) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, d’acord amb la
disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista.

15.3 Les entitats beneficiaries hauran de fer una declaració responsable sobre el compliment d’aquests
requisits mitjançant l’espai habilitat a l’imprès de sol·licitud.

 

Article 16

Termini i presentació de sol·licituds

16.1 El termini de presentació de sol·licituds de subvencions anirà des de l’endemà de la publicació al DOGC
d’aquesta Ordre fins al dia 11 d’octubre de 2013.

16.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades al/a la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, acompanyades
de la documentació que es preveu a l’article 17 d’aquesta convocatòria, i s’han de presentar al Registre del
Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

Article 17

Documentació a presentar amb la sol·licitud

17.1 La documentació que cal presentar per a la sol·licitud de subvenció per a la concessió dels ajuts destinats
al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte treball a les
7 comarques, s’haurà de presentar en un sol exemplar en suport paper, llevat de l’imprès de sol·licitud del qual
s’ha de presentar una còpia més que serà lliurada a l’interessat un cop registrat, és la següent:

17.1.1 Documentació comuna

a) Sol·licitud de subvenció en imprès normalitzat, que estaran a disposició de les persones interessades al lloc
web del Servei d’Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat), al lloc web del Departament
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d’Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/empresaiocupacio) i al lloc web de l’Oficina Virtual de Tràmits
(www.gencat.cat/ovt).

b) Indicació dels mitjans que utilitzen en relació amb les mesures de prevenció i detecció dels casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

c) Declaració en relació amb la comptabilitat separada segons model normalitzat.

d) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i
Coneixement disponible a l’apartat de Serveis i tràmits, a models i formularis. Només s’haurà d’aportar en el
cas de canvi de dades o si és el primer cop que es sol·licita un ajut o subvenció al Servei d’Ocupació de
Catalunya o la Generalitat de Catalunya, circumstància que caldrà comunicar per escrit.

e) Pla d’execució anual. A més caldrà presentar-lo en suport digital o mitjançant correu electrònic a l’adreça
treball7comarques.soc@gencat.cat.

f) Cartes de suport o documents equivalents per part de les entitats locals de la comarca i d’entitats i/o
empreses privades que acreditin el seu recolzament al pla d’execució presentat.

g) Certificació de l’acord de l’òrgan que resulti competent per l'aprovació del projecte i de sol·licitud de la
subvenció indicant de forma desglossada el cost de cadascun dels programes o línies d’actuació i la quantia
total sol·licitada.

En el cas que l’entitat local sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques dependents o
vinculades a l’Administració local amb competències en l’àmbit de la promoció de l’ocupació i desenvolupament
local, i sol·liciti aquesta subvenció per primera vegada, caldrà presentar la documentació següent:

a) Acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació.

b) Estatuts i/o altres documents fundacionals.

17.1.2 Documentació específica segons els programes o tipus d’acció que se sol·licitin

a) Programa 1

Tipus d’acció 1.1.

Còpies compulsades del NIF i de la titulació acadèmica, i currículum de la persona que es proposa contractar
(només si es tracta d’una nova contractació o d’un candidat diferent del presentat l’exercici anterior).

Càlcul desglossat dels costos laborals totals anuals (inclou salari i Seguretat Social a càrrec de l’empresa).

En el cas que es tracti de la continuïtat de la mateixa persona atorgada en l’exercici anterior i del mateix/a
candidat/a, només caldrà identificar al pla d’execució anual la persona a la qual es dóna continuïtat.

En el cas que es tracti de la continuïtat de la mateixa figura atorgada en l’exercici anterior però es proposi un/a
candidat/a diferent, caldrà identificar la figura a la qual es dóna continuïtat i presentar la documentació que
s’indica més amunt, en relació amb la nova persona que es proposa.

Tipus d’acció 1.2.

Document de designació formal al projecte per part de l’òrgan corresponent on constin les dades de la persona
o persones, el seu grau de dedicació parcial al projecte i les seves funcions, en cas que les entitats beneficiàries
pensin destinar personal propi en el marc d’aquest tipus d’acció, segons model que trobareu a l’apartat
corresponent del web del Servei d’Ocupació de Catalunya, (www.oficinadetreball.cat) i al catàleg d’impresos del
web del Departament d’Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/empresaiocupacio).

b) Programa 2

Proposta o oferta de serveis i pressupost degudament desglossat per conceptes.

Còpia compulsada de l’alta de l’IAE de l’empresa o persona física, i/o declaració censal d’alta o modificació.

Còpia compulsada de l’escriptura de constitució, amb les modificacions dels estatuts o altres documents
fundacionals.

Memòria-curriculum dels treballs realitzats per l’empresa o persona física, que incorpori una relació dels
principals serveis o treballs realitzats en el mateix àmbit que inclogui l‘import, les dates d’execució i els
destinataris, públics o privats, dels mateixos.

Currículum del personal directiu i dels experts concrets que faran l’acció.
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c) Programa 3 i Programes 4 i 5 (quan incloguin accions formatives).

Fotocòpia compulsada del certificat de solidesa de l’immoble o immobles on s’impartiran les accions, visat per
qualsevol dels col·legis autoritzats. Cal tenir en compte que el certificat té una validesa de 4 anys des de la
seva expedició.

Declaració de contractació de pòlissa d’assegurança o fotocòpia compulsada del contracte d’assegurança
d’accidents personals que cobreixi, per a cadascun dels participants, un capital de 23.432,25 euros en cas de
mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d’invalidesa, tots dos derivats del risc d’accident durant el
desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant l’assistència als cursos de formació, inclosa la realització de
pràctiques en empreses. En els programes 4 i 5 només és obligatori si inclouen accions formatives.

Certificat emès per l’òrgan competent on constin els criteris de càlcul utilitzats per a la imputació a prorrata per
a despeses materials i subministraments, si s’escau.

17.2 El model normalitzat de sol·licitud inclou una declaració responsable relativa al compliment dels requisits
establerts a l’article 4 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre i recollits a l’article 15 d’aquesta
convocatòria, i d’altres obligacions derivades de la percepció de la subvenció, i la seva signatura faculta
l’Administració per fer les comprovacions necessàries per verificar en qualsevol moment la veracitat de les
dades declarades.

17.3 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei d'Ocupació de Catalunya per a la consulta
de dades del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries
per a la tramitació de la subvenció a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona
sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, haurà d’aportar els certificats o altra documentació
que sigui necessària.

17.4 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la
sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta
declaració s’annexarà a l’imprès de sol·licitud.

En el cas de que s’haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període
de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar,
s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

17.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts, es requerirà la persona sol·licitant per tal que, en un
termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa,
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 18

Ponderació dels criteris de valoració

18.1 En el marc d’aquesta convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats al Programa de suport als territoris
amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte treball a les 7 comarques, la ponderació dels
criteris establerts a l’article 7 de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, és la següent:

En relació al marc de cooperació:

a) Que el pla d’execució anual presentat compti amb el suport degudament acreditat de les entitats locals del
territori i dels actors privats. Màxim 25 punts.

b) Que el pla d’execució anual articuli mecanismes de cooperació i gestió compartida del projecte. Màxim 10
punts.

En relació amb l’impacte del projecte:

c) Que el percentatge de la població de la comarca sobre la qual incideixi el projecte sigui el més ampli possible
i el disseny d’accions incorpori una perspectiva territorial. Màxim 20 punts.

En relació amb la qualitat tècnica del pla d’execució anual:
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d) Que el pla d’execució anual tingui un caràcter integrat i les accions proposades siguin complementàries i
coherents entre si. Màxim 10 punts.

e) Que les accions proposades es derivin de la diagnosi territorial actualitzada i tinguin en compte la maduresa
dels processos de cooperació per al desenvolupament al territori. Màxim 10 punts.

f) Que els plans de treball i les memòries descriptives de les accions sol·licitades continguin els elements
previstos convenientment descrits, que les activitats proposades siguin concretes i que els resultats esperats
d’aquestes siguin concrets i mesurables. Màxim 15 punts.

g) Que les accions contingudes al pla d’execució anual presentat siguin coherents amb les accions portades a
terme en el marc de les convocatòries anteriors del Projecte i complementàries respecte d’altres actuacions que
es porten a terme en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local al territori. Màxim 10 punts.

18.2 Per a l’atorgament d’aquestes subvencions, el pla d’execució anual haurà d’obtenir obligatòriament un
mínim de 50 punts.

 

Article 19

Procediment de concessió

19.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

19.2 La instrucció del procediment correspon al/a la subdirector/a general de Polítiques Actives d’Ocupació.

19.3 Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà la documentació presentada. Quan l’expedient sigui
complet, s’avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta Ordre i s’emetrà
un informe tècnic amb la puntuació obtinguda.

19.4 Un cop valorades les sol·licituds, seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del qual està
establerta a l’article 8 de l’Ordre EMO/337/2012, de 10 d’octubre, amb les modificacions introduïdes en el
Capítol 1 d’aquesta Ordre.

19.5 L’òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, a
proposta de l’òrgan instructor i a la vista de l’acta de l’òrgan col·legiat.

19.6 El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de dos mesos, comptadors des de l’endemà de
la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha
dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que estableix l’article
54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

19.7 La resolució degudament motivada es notificarà a l’entitat interessada per correu certificat o per qualsevol
mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i a l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

Així mateix, es podran utilitzar mitjans electrònics quan les entitats sol·licitants ho hagin sol·licitat o consentit
expressament a l’apartat habilitat a aquest efecte en l’imprès de sol·licitud, d´acord amb l´article 43 de la Llei
26/2010, del 3 d´agost.

19.8 Aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa poden ser objecte de recurs d’alçada
davant el/la secretari/ària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà
de la seva notificació, d'acord amb el que preveu l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article
76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, o bé de 3 mesos des de la finalització del termini per resoldre i notificar sense que s'hagi produït
resolució expressa.

 

Article 20

Normativa aplicable

El Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, en tot el que tingui consideració de bàsic.
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La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

El Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons
Social Europeu (DOUE L210, de 31/07/2006), parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del
Parlament Europeu i del Consell de 6 de maig de 2009.

El Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’estableixen les disposicions generals
relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió (DOUE
L210, de 31.7.2006),modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010, de 16 de juny (DOUE L 158, de
24.6.2010), pel Reglament (UE) núm. 1310/2011, de 13 de desembre (DOUE L 337, de 20.12.2011) i pel
Reglament (UE) núm. 1311/2011, de 13 de desembre (DOUE L 337, de 20.12.2011).

El Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de
desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27/12/2006),
modificat pel Reglament (CE) núm. 846/2009, d’1 de setembre de 2009 (DOUE L 250, de 23.9.2009), pel
Reglament (CE) núm. 832/2010, de 27 de setembre (DOUE L 248, de 24.09.2010) i pel Reglament (CE) núm.
1236/2011, de 29 de novembre de 2011 (DOUE L 317, de 30.11.2011).

L'Ordre TRE/395/2008, d'1 d'agost, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions
previstes en els programes de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya,
modificada per l'Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig.

L’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons
Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25
de març i per l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol.

Disposició addicional

Director o directora del projecte ocupacional i de desenvolupament local

Les sol·licituds que incloguin la contractació d’un/una director/a del projecte ocupacional i de desenvolupament
local s’ajustaran al que preveu el document “Perfil professional del personal directiu o tècnic responsable del
Projecte de dinamització comarcal”, que es troba al web del Servei d’Ocupació de Catalunya
(www.oficinadetreball.cat), dins el menú Empreses i col·laboradors, a l’apartat Programes de desenvolupament
local.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de setembre de 2013

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

(13.246.029)
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