RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE
PROJECTES SINGULARS, QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA,
EN LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2018.

FETS
1.- El dia 27 de setembre de 2018 es va publicar al DOGC la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de
setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions per al
finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
2.- Fins al dia 15 d’octubre de 2018, data en què expirava el termini de presentació, es van presentar
159 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.
3.- L’òrgan col·legiat regulat a l’article 10 de la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, en la
reunió del dia 16 de novembre de 2018, 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 13 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3
d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
públiques destinades al finançament dels projectes singulars.
4.- El dia 20 de novembre de 2018 es va notificar, mitjançant el Tauler electrònic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), les resolucions provisionals dels sol·licitants de la
Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per
a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, donant a les entitats 10 dies per formular l’acceptació, reformulació o
desistiment de la proposta d’atorgament establerta en la resolució provisional, d'acord amb el que
estableix la base 14 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels
projectes singulars.
5.- Conclòs el període per acceptar, reformular o desistir a la quantitat establerta en la resolució
provisional, s'han verificat les acceptacions i les reformulacions de les sol·licituds presentades, que
donen com a resultat les presents resolucions finals.
6.- En data 28 de novembre de 2018, la representant de l’entitat Fundació Privada Gentis amb NIF
G17679267 ha presentat escrit de desistiment de la sol·licitud amb número d’expedient
SOC020/18/00082.

FONAMENTS DE DRET
Primer. La competència per dictar aquesta resolució s’atribueix a la persona titular de la Direcció del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de l'òrgan instructor, d’acord amb la base 15.1 de
l’annex 1 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018.
Segon. Les sol·licituds a què es refereix aquesta resolució i que es relacionen als seus annexos han
estat presentades dins del termini establert a la convocatòria d’acord amb l’article 7 de la Resolució
TSF/2159/2018, de 14 de setembre.
Tercer. Les entitats sol·licitants han presentat les declaracions responsables i han declarat complir
tots els requisits per obtenir la condició d’entitats beneficiàries a què es refereix la base 4 de l’annex 1
de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018.
Quart. Les entitats sol·licitants han presentat tota la documentació exigida a l’article 7 de la Resolució
TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per acompanyar les sol·licituds.
Cinquè. D’acord amb l’article 10 de la Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, l’òrgan
col·legiat reunit el dia 16 de novembre de 2018 va emetre un informe de valoració de les sol·licituds.
És d’acord amb l’informe emès per aquest òrgan col·legiat i segons la puntuació atorgada que es
resol concedir la subvenció sol·licitada a les entitats de la llista de l’annex 1 d’aquesta resolució i es
proposa denegar la resta de sol·licituds, detallades a l’annex 2 d’aquesta de resolució.
Sisè. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 31.000.000,00 euros,
amb càrrec a les partides pressupostàries D/449000146/331F/0000, D/460000146/331F/0000,
D/461000146/331F/0000,
D/480000146/331F/0000,

D/469000146/331F/0000,
D/481000146/331F/0000,

D/470000146/331F/0000,
D/482000146/331F/0000,

D/484000146/331F/0000,

D/449000146/331F/0062,

D/460000146/331F/0062,

D/461000146/331F/0062,
D/469000146/331F/0062,
D/480000146/331F/0062, D/481000146/331F/0062,

D/470000146/331F/0062,
D/482000146/331F/0062,

D/484000146/331F/0062 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.
Setè. Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos
i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels
Pressupostos de la Generalitat per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;
Vuitè. Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, que la desplega.
Novè. Vista l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
Desè. Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

Vistos els antecedents referenciats, els fonaments jurídics que els hi són d’aplicació, a proposta de la
persona responsable de l’Àrea d’Ocupació Juvenil i en ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC

Primer. Denegar les sol·licituds de subvencions de les entitats que consten a l’annex 2 d’aquesta
Resolució.
Segon. Atorgar les subvencions, per al finançament dels Projectes Singulars de la convocatòria
2018, a les entitats que consten a I'Annex 1 d'aquesta Resolució, amb l'import atorgat, l'aplicació
pressupostària.
Tercer. La quantia total atorgada de subvencions és de 26.605.578,06 euros, amb càrrec a les
partides pressupostàries corresponents del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per
a l'any 2018
Quart. Les entitats beneficiàries han de complir el Projecte Singular aprovat, així com les obligacions
establertes a la Resolució TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, als efectes de mantenir el
finançament atorgat.
Cinquè. La programació de les accions formatives resta condicionada a la comprovació
d'acompliment dels requisits tant de les entitats com de les especialitats plantejades.
Sisè. Recordar a les entitats beneficiàries de l’actuació d’experiència professional i FP Dual, aquelles
que s’emmarquen en l’Objectiu específic 8.2.4, l’obligació de complir la normativa de mínimis que
estableix 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
mínimis.
La quantitat total d’ajuts de mínimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros o
500.000,00 euros en el cas de SIEG, en el termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els
dos anteriors). En cas que les empreses pertanyin al sector de la producció agrícola el límit màxim és
de 15.000,00 euros i en cas que pertanyin al sector de la pesca o l’aqüicultura el límit màxim és de
30.000,00 euros.
Setè. 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 ordenarà el pagament de
bestretes en els termes establerts a la base 17 de I'Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018.
Vuitè. 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 21 de
I'Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018.
Novè. 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 23 de
I'Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018.
Desè. Notificar aquesta Resolució als interessats en la forma establerta a la base 15 de I'Ordre
TSF/142/2018, de 3 d’agost de 2018, mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de
I'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).

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 de Treball, Afers Socials i
Famílies 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.
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Mercè Garau i Blanes
Directora
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Projectes Singulars 2018
Annex 1. Atorgaments definitius
Número d'expedient:
Entitat sol·licitant:
NIF:
Partida Pressupostària:

SOC020/18/00046
Fundació Privada Molí d'en Puigvert
G62873971
D/481000146/331F/0000
Exercici 2018

Pressupost del projecte:
Import sol·licitat total pel projecte:
Import atorgat total pel projecte:

Compromís inserció:
Núm. grups de joves:
Ràtio de joves per grup:
Total de joves participants:

60.967,44 €
60.967,44 €
60.967,44 €

Detalls per entitat beneficiària:

Entitat Beneficiària - NIF
ACTUACIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT
Formació professionalitzadora

Sol·licitat
Import (€)
Tutor/es

Atorgat
Import (€)
Tutor/es

G62873971
7.470,00 €

7.470,00 €

FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT
G62873971
Orientació (altres perfils especificats, justificats específicament a la sol·licitud;

7.554,44 €

7.554,44 €

FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT
G62873971
Orientació (pot incloure tutoria, orientació, suport administratiu i coordinació)

37.079,00 €

FUNDACIÓ PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT
Prospecció

1

37.079,00 €

1

G62873971
8.864,00 €
Totals:

60.967,44 €

8.864,00 €
1

60.967,44 €

1

20 %
1
12
12

