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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TSF/2989/2017, de 19 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 en
relació amb les actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de
treball de persones aturades, Línia 1, en col·laboració amb agències de col·locació (ref. BDNS 377612).
L'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de
persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació preveu dues línies de subvencions a les
agències de col·locació: la línia 1, destinada als col·lectius indicats a la base 11.1 de l'annex 1 de l'Ordre, i la
línia 2, destinada als col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental previstos a la base 11.2 de
l'annex 1 de la mateixa Ordre.
D'acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018 un dels seus
principals objectius és fomentar la participació en polítiques actives d'ocupació de les persones més
desfavorides. En aquest mateix pla, s'estableix que un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'adequació de les actuacions a les necessitats
dels diferents col·lectius de persones en situació d'atur.
L'atur 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 promoguin la inserció directa i immediata d'aquestes
persones en el mercat laboral.
En data 21 de novembre de 2017 s'ha publicat al Bolletí Oficial de l'Estat l'Ordre ESS/1119/2017, de 16 de
novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2017, per a la seva gestió
per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions addicionals de l'àmbit laboral
finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'execució del
Programa d'Acció Conjunta per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada. Aquesta data
de publicació ha suposat una dificultat en la tramitació d'aquesta convocatòria per manca de temps.
Mitjançant la present Resolució, s'obre el període de presentació de sol·licituds de subvencions, per a l'any
2017, destinades a la realització d'accions d'intermediació laboral de la línia 1 per a la inserció en el mercat de
treball de persones aturades.
Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;
Vistes la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;
Vista la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011 relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article
106, apartat 2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes estatals en forma de compensació
per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic
general;
Atesos els informes previs 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 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb l'article 27 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació
del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,
Per tot això,
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Article 1
Objecte
1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions de la línia 1 previstes a la base 1.2 de l'annex 1
de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de
persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.
1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva,
d'acord amb la base 19 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Article 2
Beneficiaris
D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, poden ser beneficiàries de
les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats que tinguin la condició d'agències de col·locació
a data 11 de desembre de 2017 i que disposin, en aquesta mateixa data, de centres de treball a Catalunya
publicats a l'espai telemàtic comú i que compleixin els requisits generals i específics indicats a la base 3 de
l'annex 1 de la mateixa Ordre.

Article 3
Requisits per obtenir la condició d'agència beneficiària
Els requisits per obtenir la condició d'agència beneficiària de les subvencions convocades en aquesta Resolució
estan recollits a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Article 4
Aplicació pressupostària i import convocat
4.1 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions de la línia 1 previstes a la present Resolució és de
2.600.000,00 euros.
Atès que aquesta convocatòria està finançada pel pressupost del Servicio Público de Empleo Estatal, d'acord
amb els programes aprovats anualment a la conferència sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, es
procedirà de la manera següent:
a) Si les resolucions d'atorgament es formalitzen en l'exercici 2017, els imports corresponents aniran a càrrec
de les partides del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del 2017, per un import màxim
d'2.600.000,00 euros, següents:
D/460000129/331C/0062
D/461000129/331C/0062
D/469000129/331C/0062
D/470000129/331C/0062
D/480000129/331C/0062
D/481000129/331C/0062
D/482000129/331C/0062
o qualsevol altre concepte pressupostari que l'aplicació corporativa GECAT consideri més adequat.
Amb aquesta finalitat s'ha procedit a efectuar la reserva de crèdit del 2017 número 4780025239 per un import
de 2.600.000,00 euros.
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En aquest cas la despesa es certificarà al Servicio Público de Empleo Estatal a càrrec del seu pressupost del
2017.
b) Si les resolucions d'atorgament es formalitzen en l'exercici 2018, atès el retard en la publicació de l'Ordre
ESS/1119/2017, de 16 de novembre, els imports corresponents aniran a càrrec de les partides del pressupost
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de 2018, per un import màxim de 2.600.000,00 euros, següents:
D/460000129/331C/0000
D/461000129/331C/0000
D/469000129/331C/0000
D/470000129/331C/0000
D/480000129/331C/0000
D/481000129/331C/0000
D/482000129/331C/0000
o qualsevol altre concepte pressupostari que l'aplicatiu corporatiu GECAT consideri més adequat.
Amb aquesta finalitat s'ha procedit a efectuar la reserva de crèdit del 2018 número 4780025240 per un import
de 2.600.000,00 euros.
En aquest cas la despesa es certificarà al Servicio Público de Empleo Estatal a càrrec del seu pressupost del
2018.
En cap cas les resolucions d'atorgament podran anar amb càrrec de 2 exercicis pressupostaris.
4.2 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 naturalesa
econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
4.3 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts estatals en forma de
compensació per servei públic concedides a algunes empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès
econòmic general d'acord amb la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011 relativa a l'aplicació de les
disposicions de l'article 106, apartat 2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
4.4 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, mitjançant la corresponent Conferencia Sectorial de Relacions Laborals i Ocupació, amb càrrec als
pressupostos generals de l'Estat. La resolució d'atorgament, d'aquestes subvencions, està condicionada a la
disponibilitat pressupostària suficient per aquesta finalitat.
4.5 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular
de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
4.6 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 5
Quantia de les subvencions
5.1 La quantia de la subvenció ve determinada per les característiques de les persones derivades a les
agències per les oficines d'acord amb el que s'estableix a la base 7 i a la base 22 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/310/2016, de 17 de novembre:
a) Persones entre 30 i 44 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament entre dotze i vint-i-quatre mesos.
Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 800 euros.
b) Persones entre 45 i 54 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament entre dotze i vint-i-quatre mesos.
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Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 800 euros.
c) Persones entre 55 i 59 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament entre dotze i vint-i-quatre mesos.
Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 1.200 euros.
d) Persones entre 30 i 44 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament més de vint-i-quatre mesos.
Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 1.200 euros.
e) Persones entre 45 i 54 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament més de vint-i-quatre mesos.
Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 1.200 euros.
f ) Persones entre 55 i 59 anys, inscrites i desocupades ininterrompudament més de vint-i-quatre mesos.
Per adscripció: 250 euros.
Per inserció laboral: 1.200 euros.

Article 6
Sol·licituds i termini de presentació
6.1 El termini per la presentació de sol·licituds s'inicia el 29 de desembre de 2017 i finalitza el 9 de febrer de
2018, ambdues dates incloses.
6.2 Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el que s'estableix a la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/310/2016, de 17 de novembre. Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les
indicacions disponibles a l'espai tràmit de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
http://web.gencat.cat/ca/tramits, concretament buscant el tràmit “ajuts agencies de col·locació” en el cercador
de tràmits gencat.
6.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 16 de l'annex 1
de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Article 7
Determinació de les quanties i previsió d'inserció
7.1 La determinació de les quanties a atorgar es realitzarà atenent el que disposa la base 22 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.
7.2 Per aquesta convocatòria, la previsió d'inserció a la qual fa referència la base 22.3 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/310/2016, de 17 de novembre, és del 25%.

Article 8
Criteris de concessió
8.1 Els criteris de concessió corresponents estan recollits a la base 20 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016,
de 17 de novembre.
8.2 D'acord amb el que estableix la base 20.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, el
mínim de persones que s'assignaran a una agència en la present convocatòria, serà de 20 persones per punt
d'actuació.
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Article 9
Termini d'execució
El termini d'execució i període d'elegibilitat de les accions subvencionables previstes a la present convocatòria
s'inicia a la data de resolució de l'atorgament i finalitza com a màxim el 14 de juny de 2019.

Article 10
Òrgan competent per instruir, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per instruir la concessió dels ajuts, l'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per
concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 19 i a la base 24
de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Article 11
Publicitat
D'acord amb la base 25 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, al final de l'exercici s'ha de
donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició de la seva relació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al portal de la transparència. Quan els imports de
les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d'una quantia igual o superior a 3.000 euros,
també s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha
imputat, les persones/entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.
Igualment, d'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Disposició final

Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2017

Mercè Garau i Blanes
Directora

(17.362.028)
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