RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE
PROGRAMES INTEGRALS, QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA,
EN LA CONVOCATÒRIA ANTICIPADA PER A L’ANY 2.017.
FETS
1.- El dia 27 de novembre de 2016 es va publicar al DOGC la Resolució TSF/2729/2016, de 24
de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per l'any 2017 per a la concessió de
subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.
2.- El dia 6 de març de 2017 es va publicar al DOGC la Resolució TSF/429/2017, per la qual s’amplia
l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de
24 de novembre.
3.- Fins al dia 22 de desembre de 2016, data en què expirava el termini de presentació, es van
presentar 72 sol·licituds segons el model normalitzat.
Seguidament l’òrgan instructor va fer les actuacions necessàries per a la determinació, el
coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució de la
convocatòria.
4.- L’òrgan col·legiat regulat a l’article 13 de la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, en la
reunió del dia 14 de març de 2017, va avaluar les sol·licituds presentades a l’empara de l’esmentada
Resolució i va emetre un informe de valoració de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris
de valoració establerts a la base 20 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al
finançament dels programes integrals.
5.- El dia 14 de març de 2017 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), les resolucions provisionals dels sol·licitants de la
Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a
l'any 2017 per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou
el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que estableix al punt 11 de la base 19 de
l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels programes integrals.
6.- En data 29 de març de 2017 l’entitat Comunitat Terapèutica del Maresme amb NIF F08701625 no
ha presentat el Model d’acceptació, reformulació o desistiment de subvenció.
7.- En data 28 de març de 2017 l’entitat Ajuntament de Girona amb NIF P1708500B presenta un
escrit sol·licitant la modificació de l’error del grup 5, on apareix l’import de 8.897,06€ referent al
concepte “acompanyament a la inserció” a l’entitat agrupada Consell Comarcal del Gironès quan la
que hauria de tenir aquest atorgament és l’entitat agrupada Fundació Servei Gironí de Pedagogia
Social.
8.- En data 22 de març l’entitat ARED, amb número de NIF G62728183, presenta un escrit
d’al·legacions. Al·leguen que a la sol·licitud del projecte la puntuació de l’apartat a.1 on es detalla
la concreció dels objectius i cada una de les fases s’ha valorat amb 6 punts sobre 10 i sol·liciten
la revisió d’aquesta puntuació.
En el mateix escrit al·leguen que a la sol·licitud del projecte, la puntuació de l’apartat c.2 on es
demana la col·laboració amb agents del territori s’ha valorat amb 0 punts sobre 5 i sol·liciten la
revisió d’aquesta puntuació.

9.- En data 23 de març l’entitat Fundació APIP- ACAM, amb número de NIF G65529661,
presenta un escrit d’al·legacions. Al·leguen que a la sol·licitud del projecte la puntuació de
l’apartat b.1 on es valora l’experiència prèvia en projectes similars s’ha valorat amb 10 punts
sobre 15 i sol·liciten la revisió d’aquesta puntuació aportant acreditacions d’experiència prèvia
amb projectes similars.
En el mateix escrit al·leguen que a la sol·licitud del projecte, la puntuació de l’apartat c.2 on es
demana la col·laboració amb agents del territori s’ha valorat amb 5 punts sobre 10 i sol·liciten la
revisió d’aquesta puntuació.
En el mateix escrit al·leguen que a la sol·licitud del projecte, la puntuació de l’apartat c.4 on es
demana la quantitat d’empreses amb les quals es col·laborarà per a les sessions d’informació i
coneixement de l’entorn productiu s’ha valorat amb 3 punts sobre 5, atès que només es van
gravar 10 empreses quan en realitat eren 11.
En el mateix escrit al·leguen que a la sol·licitud del projecte, la puntuació de l’apartat c.6 on es
demana el tant per cent del total de participants del projecte que es comprometen a inserir s’ha
valorat amb 4 punts i consideren que hauria de tenir 6 punts atès que el seu compromís
d’inserció es del 31%.
10.- En data 28 de març l’entitat Consell Comarcal del Baix Ebre, amb número de NIF
P9300004J, presenta un escrit d’al·legacions. Al·leguen que a la sol·licitud del projecte la
puntuació de l’apartat c.6 on es demana el tant per cent del total de participants del projecte que
es comprometen a inserir s’ha valorat amb 0 punts, atès que el percentatge d’inserció, per error,
s’ha indicat a l’apartat dels objectius de la memòria i no en la fitxa resum del projecte. El
percentatge que havien indicat a la memòria era d’un 30% que li correspondria 2 punts.
En el mateix escrit al·leguen que a la sol·licitud del projecte la puntuació de l’apartat b.1 on es
valora l’experiència prèvia en projectes similars s’ha valorat amb 5 punts sobre 15 i sol·liciten la
revisió d’aquesta puntuació aportant acreditacions d’experiència prèvia amb projectes similars.
11.- Conclòs el període per acceptar, reformular o desistir a la quantitat establerta en la resolució
provisional, s'han verificat les acceptacions, les reformulacions de les sol·licituds i les al·legacions
presentades, que donen com a resultat les presents resolucions finals.
FONAMENTS DE DRET
1.- Atesa la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou
el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
2.- Atesa la Resolució TSF/429/2017, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a l’atorgament de
les subvencions previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.
3.- Atès que la competència per dictar la resolució en aquest procediment correspon a la persona
titular del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que s'estableix al punt 1 de la base
21 de l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.
4.- Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, regulats a la Llei 2/2015, d’11
de març, mentre no entrin en vigor els del 2016.
5.- D’acord amb 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; modificada per la Llei 12/2004, de mesures
financeres; i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, i
d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6.- Aquest programa és elegible dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, Núm

CCI2014ES05M90P001del Fons Social Europeu, aprovat per Decisió de la CE de 12 de desembre de
2014, amb una taxa de cofinançament del 91,89%.
Vistos els preceptes esmentats i altres de general aplicació,
RESOLC
1.- Denegar les sol·licituds de subvencions de les entitats que consten a l’Annex 2 d’aquesta
Resolució.
2.- Atorgar les subvencions, per al finançament dels Programes Integrals per a persones joves
inscrites al Sistema de Garantia Juvenil de la convocatòria anticipada de 2017, a les entitats que
consten a I'Annex 1 d'aquesta Resolució, amb l'import atorgat, l'aplicació pressupostària.
3.- Donar per desistida la sol·licitud de l’entitat Comunitat Terapèutica del Maresme amb NIF
F08701625 d’acord amb el punt 9 de la base 19 de l’Annex 1 de l’ordre TSF/318/2016 de 22 de
novembre.
4.- Acceptar l’escrit de l’entitat Ajuntament de Girona amb NIF P1708500B sol·licitant la modificació
de l’error del grup 5, on apareix l’import de 8.897,06€ referents al concepte “acompanyament a la
inserció” a l’entitat agrupada Consell Comarcal del Gironès quan la que hauria de tenir aquest
atorgament és l’entitat agrupada Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social d’acord a l’Annex 1
d’aquesta resolució.
5.- No acceptar les al·legacions de l’entitat ARED, amb NIF G62728183 en relació a la puntuació
obtinguda als apartats a.1 i c.2 pels motius següents:
-

-

La puntuació de l’apartat a.1 on es concreten els objectius del projecte es continua mantenint
amb 3 punts sobre 5 atès que dels 13 objectius descrits a la sol·licitud només 7 compleixen el
requisit de ser observable, quantificable i mesurable. En la descripció de cada fase es
continua mantenint amb 3 punts sobre 5 atès que les fases estan adaptades a les
expectatives de les persones participants però no s’ha explicitat a la demanda del mercat de
treball del territori on s’executa el projecte.
La puntuació de l’apartat c.2 valora la cooperació o coordinació que l’entitat durà a terme
amb altres agents del territori, i com fomentaran la participació de les persones participants
en les activitats de caràcter cívic, social, i cultural, i d’enfortiment dels vincles amb el seu
entorn. A la sol·licitud presentada, el tipus de col·laboració que s’esmenta a 9 de les 10
presentades no fa referència a la participació de caràcter cívic, social, cultural i d’enfortiment
dels vincles amb el seu entorn.

6.- No acceptar les al·legacions de l’entitat Fundació APIP- ACAM, amb número de NIF
G65529661 en relació a la puntuació obtinguda als apartats b.1, c.2, c.4 i c.6 pels motius
següents:
- La puntuació de l’apartat b.1 on es concreten l’experiència prèvia en projectes similars de
l’entitat sol·licitant per l’execució del projecte es continua mantenint amb 10 punts sobre 15
atès que no acredita en el moment de la sol·licitud més de 8 anys d’experiència prèvia.
- La puntuació de l’apartat c.2 valora la cooperació o coordinació que l’entitat durà a terme
amb altres agents del territori, i com fomentaran la participació de les persones participants
en les activitats de caràcter cívic, social, i cultural, i d’enfortiment dels vincles amb el seu
entorn. La puntuació màxima d’aquest apartat tal i com indica la base 20 de l’Annex 1 de
l’Ordre TSF/318/2016 de 22 de novembre és de 5 punts, sent aquesta ja la puntuació
obtinguda, i no 10 com al·lega l’entitat.
- La puntuació de l’apartat c.4 on es valora la quantitat d’empreses amb las quals col·laborarà
l’entitat coordinadora per fer les sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu,
l’entitat APIP-ACAM, en la sol·licitud ha presentat 10 col·laboracions en empreses i ha estat
puntuada amb la puntuació corresponent.
- La puntuació de l’apartat c.6 on es demana el tant per cent del total de participants del
projecte que es comprometen a inserir és de 4 punts, atès que, tal i com diu la Resolució

TSF/2729/2016 de 24 de novembre, en l’article 9 estableix que el percentatge d’inserció
mínim serà d’un 25% per al col·lectiu generalista. Es puntua amb 4 punts, atès que el
percentatge d’inserció presentat a la sol·licitud és d’aquest mínim de convocatòria més entre
el 6% i el 10% addicional.
7.- Acceptar parcialment les al·legacions de l’entitat Consell Comarcal del Baix Ebre, amb
número de NIF P9300004J en relació a la puntuació obtinguda als apartats b.1 i c.6 pels motius
següents:
- La puntuació de l’apartat b.1 on es concreten l’experiència prèvia en projectes similars de
l’entitat sol·licitant per l’execució del projecte es continua mantenint amb 5 punts sobre 15
atès que no acredita en el moment de la sol·licitud més de 5 anys d’experiència prèvia.
- Acceptar la modificació de la puntuació de l’apartat c.6 on es demana el tant per cent del total
de participants del projecte que es comprometen a inserir en un 30% augmentant així la
valoració de l’apartat c.6 quedant la puntuació final reflectida en l’Annex 2.
8.- Atorgar a l’entitat Associació "in via" l’import de 43.910,14 € d’acord amb el punt 5 de la base
19 de l’Annex 1 de l’ordre TSF/318/2016 de 22 de novembre, atorgament publicat a l’Annex 1
d’aquesta Resolució i requerir-li que aporti en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de la resolució provisional el document d’acceptació de la concessió.
9.- La quantia total atorgada de subvencions és de 12.261.008,81 euros, d'acord amb el següent
detall per aplicacions pressupostàries:
D/460000121/331D/0000
D/469000121/331D/0000
D/470000121/331D/0000
D/481000121/331D/0000
D/482000121/331D/0000

2.103.336,9 €
939.975,78 €
570.548,49 €
6.095.804,16 €
2.551.343,48 €

10.- Recordar que les entitats beneficiàries han de complir el Programa Integral aprovat, així com
les obligacions establertes a Ia Resolució TSF/2729/2016, de 22 de novembre, als efectes de
mantenir el finançament atorgat.
11.- La programació de les accions formatives resta condicionat a la comprovació d'acompliment
dels requisits tant de les entitats com de les especialitats plantejades.
12.- Una vegada dictada aquesta Resolució d'atorgament i a l'inici de l'activitat, la persona
titular de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà ordenar el
pagament de bestretes en els termes establerts a la base 22 de I'Ordre TSF/318/2016, de 22
de novembre.
13.- El primer pagament de la subvenció queda condicionat al fet que les entitats beneficiàries
presentin el certificat d’inici del programa, segons el previst a la base 2 2 . 2 de I'Ordre
TSF/318/2016, de 22 de novembre. No pot realitzar-se el primer pagament de la subvenció
quan l'entitat sigui deutora per resolució de procedència de reintegrament ferma.
14.- La justificació de la realització de les actuacions subvencionables, així com les despeses
generades i l'aplicació correcta dels fons percebuts es farà d'acord amb el que estableix la
base 28 de I'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i establir el termini màxim de presentació de
la justificació econòmica a dos mesos des de la finalització del projecte.
15.- La subvenció atorgada podrà ser objecte de reintegrament total o parcial, comprès l'interès de
demora, des del moment d'abonament de la subvenció fins a la data en la qual s'acordi la
procedència del reintegrament, en els supòsits d'incompliment de les obligacions establertes a
la base 31 de I'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.
16.- Notificar aquesta Resolució als interessats en la forma establerta a la base 21 de I'Ordre
TSF/318/2016, de 22 de novembre, mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de

I'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).
17.- Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General del Departament en el termini d'un mes,
a comptar des de l'endemà de la notificació de la Resolució, segons el que estableix l'article 121 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Barcelona,
Mercè Garau i Blanes
Directora

CPISR-1 C Mercè
Garau i Blanes
2017.04.03
17:30:39 +02'00'

PROGRAMA INTEGRALS 2017

Annex 1. Atorgaments
NÚMERO EXPEDIENT:

SOC005/16/00046

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: D/481000121/331D/0000
NIF: G62873971

ENTITAT SOL.LICITANT: FUNDACIO PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT
Distribució per anualitats
Import total atorgat
67.990,25 €

2017

2018

54.392,20 €

13.598,05 €

GRUPS JOVES :

OBJECTIUS D'INSERCIÓ MÍNIMS PER COMARCA:

Nº de grup Nº de joves
1

13

Total joves participants:

Comarca
Maresme

Comarca

Percentatge mínim

Maresme

46

13

IMPORTS PER TIPUS DE DESPESA:
(Nota: OR=Orientació;AI=Acompanyament a la inserció;CO=Coordinació;IP=Incentius a la participació;FO=Formació)

Grup Entitat
1

FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT

NIF

OR

G62873971

31.918,13 €

AI
4.677,69 €

(1) L'import de formació resta condicionat a la comprovació d'acompliment dels requisits tant de les entitats com de les
especialitats planejades

IMPORTS TOTALS PER ENTITAT:

CO

IP

4.921,88 € 19.500,00 €

FO (1)
6.972,55 €
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Annex 1. Atorgaments
NÚMERO EXPEDIENT:

SOC005/16/00046

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: D/481000121/331D/0000
NIF: G62873971

ENTITAT SOL.LICITANT: FUNDACIO PRIVADA EL MOLI DE PUIGVERT
IMPORTS TOTALS PER ENTITAT:
Entitat
FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT

NIF
G62873971

Import
67.990,25 €

