
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TSF/2231/2019, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a
la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la
inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 469646).

Les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys,
estan publicades a l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Tal com s'estableix a l'eix 2 del Pla de Govern de la XI legislatura, cal promoure polítiques d'ocupació per un
país amb més i millor feina, i les polítiques actives d'ocupació i les estratègies territorials han de garantir el
dret subjectiu a l'ocupabilitat de les persones, i especialment en el cas de les persones en demanda d'ocupació.

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers
anys, han estat les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en
situació de desocupació.

Es constata la necessitat de polítiques d'ocupació específiques destinades a les persones desocupades de 30
anys o més sense una problemàtica afegida per evitar la cronificació de la seva situació de desocupació i
esdevinguin persones desocupades de llarga durada amb el consegüent risc d'exclusió. La desocupació de
llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.

Per aquest motiu, cal posar en marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la
inserció directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.

El Programa 30 Plus, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén
incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció
que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi
participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball.

En aquest sentit, en data 27 de desembre de 2018, es va publicar la Resolució TSF/3060/2018, de 17 de
desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions
corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 430621), on es determina el termini d'execució del programa per
l'any 2019. I ara s'obre la convocatòria per a la Línia 2. Entitats contractants.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel
Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i el Decret
273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019;

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em 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
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de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de les subvencions
corresponents a la Línia 2. Entitats contractants previstes a l'apartat d) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/132/2018, de 30 de juliol.

1.2 El procediment de concessió de les subvencions corresponents a la Línia 2. Entitats contractants és el de
concurrència no competitiva d'acord amb el que s'estableix a la base 14.2.1 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30
Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7677 de 2.8.2018).

 

Article 3

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la
base 3.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que compleixin els requisits establerts a la
base 4 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores, associades o
vinculades previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i han de subscriure
amb aquestes el conveni de col·laboració que preveu la base 3.3 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre.

 

Article 4

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació de desocupació de 30 i més
anys, d'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que hagin estat
seleccionades com a participants del programa per les entitats promotores, associades o vinculades.

 

Article 5

Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'11.800.000,00 d'euros, amb càrrec a
les partides D/470000161/331E/0000, D/481000161/331E/0000, D/482000161/331E/0000,
D/484000161/331E/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de l'any 2020.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal
d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa
econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2020.
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Les subvencions previstes en aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

La quantitat total d'ajuts de minimis que pot rebre una entitat no pot superar els 200.000,00 euros, en el
termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

5.2 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria anticipada 2020 està condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5.3 Si la convocatòria té identificats els imports pressupostàriament per cada actuació o línia, aquestes
quantitats seran flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària
podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar
l'import de la convocatòria.

5.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

5.5 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 corresponent reunió de la
Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les
subvencions de l'àmbit laboral per a l'any 2020 finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

5.6 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 6

Quanties

La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l'actuació d'experiència
professional mitjançant contracte laboral prevista a l'apartat d) de la base 2.1 i a la base 8.2 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, serà de 1.050 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en
funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

La quantia de la subvenció per a cada persona contractada es calcularà d'acord amb l'establert a la base
21.4.2 de l'Ordre. A tal efecte, el mòdul econòmic diari serà de 34,52€.

 

Article 7

Sol·licituds i termini de presentació

7.1 El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposarà del termini previst a
comptar des de la data d'inici del darrer contracte.

7.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les
bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment,
el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 14.2 i 15.2 de l'annex 1 de l'Ordre
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TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 9

Termini d'execució

9.1 D'acord amb el que s'estableix a la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol i la
Resolució TSF/3060/2018, de 17 de desembre, el programa tindrà una durada de 18 mesos i s'iniciarà l'1 de
juliol de 2019 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

9.2 D'acord amb l'article 10.3 de la Resolució TSF/3060/2018, de 17 de desembre, els contractes de treball
previstos a la base 5.2 Línia 2. Entitats contractants de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol,
s'hauran de subscriure a partir del 2 d'agost de 2019, inclòs.

9.3 Atès que el període subvencionable dels contractes de treball s'ha de realitzar dins el termini d'execució del
programa, la data màxima per subscriure aquests contractes estarà en funció d'aquest període.

 

Article 10

Pagament

10.1 D'acord amb el que s'estableix a la base 17.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el
pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva
concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties.

La proposta de pagament de la bestreta de les subvencions la realitzarà la persona titular de la Subdirecció
general de Polítiques Actives d'Ocupació.

10.2 El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament
justificada d'acord amb el que estableixen les bases reguladores i la normativa aplicable.

La proposta de pagament d'aquest 20% restant la realitzarà la persona titular de la Subdirecció general de
Verificació i Supervisió. L'import d'aquest segon pagament s'ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de
la subvenció.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2019

 

Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

(19.219.021)
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