
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TSF/2106/2017, de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per al foment
de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball (ref. BDNS
360774).

Una de les principals prioritats de la Generalitat de Catalunya és combatre l'atur, construint els escenaris
adequats per crear ocupació i facilitar el creixement econòmic mitjançant el disseny i la implementació de
mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d'atur.

És per aquest motiu que el grup de població de 45 anys o més té un tracte prioritari i específic en l'Estratègia
Catalana per a l'Ocupació a Catalunya 2012-2020, amb l'objectiu d'anticipar-se a la possibilitat que més
persones en aquesta franja d'edat caiguin en l'atur de llarga durada, evitant d'aquesta manera els perjudicis
associats a aquesta situació.

Les bases d'aquests ajuts es troben regulades a l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en
situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2016, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017.

Una vegada finalitzat el segon any de la convocatòria d'ajuts a la contractació per fomentar la incorporació al
mercat de treball de persones en situació d'atur majors de 45 anys, i desprès de detectar i analitzar els
possibles problemes i mancances derivades de l'Ordre de bases reguladores d'aquests incentius, s'ha
considerat la necessitat d'introduir algunes modificacions en el seu text abans de convocar novament els ajuts,
tant per d'ampliar el ventall de possibles beneficiaris directes d'aquestes contractacions com per facilitar la
tramitació i gestió dels ajuts per part de les empreses interessades.

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 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista 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;

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;

Vist l'informe 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;

Per tot això,

 

Resolc:
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Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2017 dels ajuts a la contractació per
fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d'atur majors de 45 anys.

1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el reglat.

1.3 Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació
de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i
s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016 (DOGC núm. 6973, de 09.10.2016), modificada per l'Ordre
TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017 (DOGC núm.7418 de 24.07.2017).

 

Article 2

Persones o entitats beneficiàries

Les persones o entitats beneficiàries que poden ser beneficiàries d'aquests ajuts estan recollides a la base 2 de
l'annex 1 de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de
2017.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de
l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.651.825,23 euros, amb càrrec a les
partides pressupostàries D/470000124/331E/0000, D/480000124/331E/0000, D/481000124/331E/0000,
D/482000124/331E/0000 i D/484000124/331E/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
per a l'any 2017, del qual:

a) 651.825,23 euros es destinaran a resoldre sol·licituds presentades en temps i forma de la convocatòria
anticipada per a l'any 2016 d'acord amb la base 9.4 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre,
modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017, i

b) 1.000.000 d'euros es destinaran a les sol·licituds que es presentin d'acord amb l'article 5 d'aquesta
Resolució.

Aquestes quantitats seran flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial podrà ser modificada en atenció al
desenvolupament i les necessitats, sempre sense superar l'import de la convocatòria.

4.2 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions es finançarà d'acord amb l'Ordre ESS/621/2017, de 20
de juny, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic 2017, 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, 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.

4.3 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions o bé el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions
que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per
obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.

4.4 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.
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Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 de novembre de 2017.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fa referència la base
7 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol
de 2017.

5.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 4 de l'annex 1 de
l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017.

 

Article 6

Termini d'execució

Els ajuts a la contractació subvencionables previstos a la present convocatòria es correspondran a contractes
subscrits, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció, d'acord amb l'article
6.1 e) de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, i fins al 15 de novembre de 2017.

 

Article 7

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 9 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre
EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de juliol de 2017.

 

Article 8

Pagament

8.1 El/la cap del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació de la Subdirecció General de Polítiques Actives
d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya emetrà informe favorable previ al pagament d'una
bestreta de fins el 80% de l'import total de la subvenció atorgada a partir de la seva concessió d'acord amb la
base 12.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19
de juliol de 2017.

8.2 El/la cap del Servei de Control i Justificació Econòmica de la Subdirecció General de Verificació i Supervisió
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya emetrà informe favorable previ al pagament de l'import restant en el
moment en què la persona o entitat beneficiària hagi justificat la realització de la contractació d'acord amb la
base 15 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, modificada per l'Ordre TSF/159/2017, de 19 de
juliol de 2017.

8.3 Aquests pagaments s'efectuaran d'acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
i les seves disponibilitats.

8.4 La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni és l'òrgan que signarà la proposta de pagament.

 

Article 9

Indicadors

El Servei d'Ocupació de Catalunya recollirà les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats
de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu d'informar dels indicadors establerts 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 d'ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.
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Disposició final

Entrada en vigor

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

 

Barcelona, 27 de juliol de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

(17.243.025)
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