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SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT
A PERSONES ATURADES QUE HAGIN EXHAURIT LA
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ I/O EL SUBSIDI
La Generalitat de Catalunya ha publicat, en el DOGC Del
6 de setembre, l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin
exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
Cada sol·licitud pot incloure diferents projectes d’accions
d’experiència laboral i formació en funció del seu àmbit
municipal i el sector i activitat econòmica on es
desenvolupi.
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments de
Catalunya i els consells comarcals o els seus organismes
autònoms o les entitats amb competència en matèria de
polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de
promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a
aquells, que tinguin una preassignació de quatre o més
contractes de treball.
Cada entitat pot presentar únicament una sol·licitud la
qual pot contenir diferents projectes. En el cas dels
consells comarcals haurà de presentar tants projectes
d’accions d’experiència laboral com municipis de la seva
comarca li han sol·licitat la seva participació al Programa.
Són destinatàries d’aquest Programa les persones en
situació d’atur, prioritàriament les de 30 anys o més, que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.
S’entén per persones aturades aquelles persones
inscrites en l’oficina de treball com a demandants
d’ocupació no ocupades a la data immediatament anterior
a la presentació de la corresponent oferta de treball.
Dins del col·lectiu prioritari, els/les participants hauran
d’haver exhaurit la prestació per desocupació i/o el
subsidi sense nous drets a percebre’ls a la data de
selecció. Les persones aturades que, en el moment de
l’oferta de treball, siguin perceptores del Plan Prepara o
el RAI, no poden participar en el Programa.

En qualsevol cas, les persones contractades en el marc
d’aquest Programa han d’estar inscrites en l’oficina de
treball com a demandants d’ocupació no ocupades i han
de complir tots els requisits legals per poder formalitzar
un contracte de treball en el moment de la seva
signatura.
La participació en aquest Programa implica la
incompatibilitat de les persones participants de participar
en qualsevol altra política activa d’ocupació
subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya
durant la seva permanència. Tres absències injustificades
d’un/a participant, en el període d’un mes, o la falta total
d’aprofitament és motiu d’exclusió del Programa.
El Programa estableix tres tipus d’accions:
1. Accions d’experiència laboral
Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral
dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de
treballs de caràcter públic i interès social.
Els projectes comporten la contractació laboral per part
de l’entitat local sol·licitant o els seus organismes
autònoms o les entitats amb competència en matèria de
polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de
promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a
aquells del/de la participant per a desenvolupar treballs
d’interès públic i caràcter social. Aquests treballs hauran
de ser competència de l’entitat local sol·licitant.
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una
durada de sis mesos i una jornada laboral del 100% de la
jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni laboral
de l’entitat o, en el seu defecte, del sector.
2. Accions formatives:
Aquestes accions van adreçades al desenvolupament
d’una activitat formativa professionalitzadora per part dels
participants a les accions d’experiència laboral. Aquesta
formació és obligatòria per a tots els/les participants al
Programa i pot estar directament relacionada amb el
treball que desenvolupa o amb el seu itinerari
ocupacional.
A l’efecte de la subvenció s’estableix una durada mitjana
de 90 hores i l’acció formativa ha de ser impartida durant
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el contracte de treball dins de l’horari laboral. La formació
haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima
de 120.
L’entitat local a la seva sol·licitud únicament farà constar
l’import que se sol·licita en funció del nombre de
treballadors/ores als quals va adreçat.
Els mòduls formatius que s’imparteixin han de
correspondre obligatòriament a formació vinculada a
certificat de professionalitat i han de ser impartits per un
centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya.
professionalitat.
3. Accions de coordinació i prospecció d’empreses:
Aquests projectes van adreçats a facilitar a les entitats
locals la gestió del Programa mixt de treball i formació i
donar suport als processos ocupacionals que
desenvolupen els/les participants al llarg del Programa.
Les tasques que desenvoluparan el personal tècnic
contractat comprenen la coordinació entre els diferents
projectes que composen les accions d’experiència laboral
i formatives, tasques de tutorització i seguiment als
participants tant durant la formació com durant el període
de contractació i prospecció d’empreses en el seu
territori adreçades a facilitar la inserció laboral al finalitzar
el Programa.
Els poden sol·licitar les entitats locals que tinguin
assignades inicialment un mínim de 15 contractacions.
Inclouen la contractació de personal per una durada de
set mesos i una jornada laboral del 70% de la jornada
laboral establerta al conveni laboral de l’entitat local o en
el seu defecte del sector.
Cadascun d’aquests tipus d’acció pot desglossar-se en
diferents projectes, excepte en el cas de les accions de
coordinació i prospecció d’empreses que correspon a un
únic projecte.
Es preveuen els ajuts següents:
a) Per a les accions d’experiència professional
El Servei d’Ocupació de Catalunya finançarà per al 100%
de la jornada establerta a l’entitat local, un import màxim

de 850 euros mensuals més l’import corresponent a les
pagues extres durant sis mesos. Aquest import correspon
al salari base i les pagues extraordinàries corresponents,
i s’incrementarà amb les despeses de cotització
empresarial que correspongui.
b) Per a les accions formatives
El cost subvencionable mitjà, per totes les accions de
formació professional a desenvolupar adreçades als/les
participants sol·licitats als projectes d’experiència laboral,
serà de 5,00 euros per hora/participant, que es
regularitzarà a la finalització del projecte.
Per tal de portar a terme l’acció formativa, en el cas
d'execució per part de l’entitat local, podrà contractar el
personal formador, mitjançant contractes d’obra o servei
determinats, si escau. La durada i jornada d’aquestes
contractacions s’ajustarà a les necessitats de l’acció o
accions formatives que s’han de desenvolupar.
c) Per a les accions de coordinació i prospecció
d’empreses
El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà a
l’entitat local les despeses salarials i de cotització
derivades de la contractació laboral amb una durada de
set mesos i 70% de la jornada laboral, d’acord amb les
condicions establertes al conveni laboral de l’entitat local
o en el seu defecte del sector d’aplicació.
Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament
mitjançant l’extranet de les administracions públiques
catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).
El formulari de sol·licitud així com la informació per a
trametre les sol·licituds està disponible a la plataforma
EACAT.
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre fins al 30 de
setembre de 2013, aquest inclòs.
El Programa mixt de treball i formació es considerarà
iniciat amb la primera contractació de les accions
d’experiència laboral o de coordinació i prospecció
d’empreses.
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Els contractes de treball corresponents a les accions
d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com a màxim
abans del 31 de desembre i hauran de finalitzar abans
del 30 de juny de l’any 2014.

NOTA IMPORTANT

Els projectes de coordinació i prospecció d’empreses
s’hauran d’iniciar 15 dies abans o 15 dies desprès de la
data de la primera contractació de les accions
d’experiència laboral, i la seva finalització serà com a
màxim el 30 de juliol de 2014.

Des del Departament d’empresa i ocupació han suggerit
que els ateneus que estiguin interessats en aquesta
subvenció puguin sol·licitar al seu ajuntament que una de
les places assignades es destini a l’ateneu.

El procediment de concessió d’ajuts adreçats a les
entitats locals és el de procediment reglat. La instrucció
del procediment de concessió dels ajuts correspon a la
Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació,
mitjançant el Servei de Promoció de l’Ocupació.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que
es dicti és abans del proper 30 de novembre.
Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat
resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
L’entitat local haurà d’indicar a la corresponent oferta
genèrica d’ocupació les característiques ocupacionals de
les persones a les que va adreçat el Programa mixt de
treball i formació i que compleixin els requisits establerts.
Les oficines de Treball del Servei d’Ocupació de
Catalunya s’encarregaran de derivar a l’entitat local que
executa el Programa persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi,
d’acord amb l’itinerari professional acordat entre aquestes
i el personal orientador del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
L’entitat local comunicarà a l’oficina de Treball les
persones seleccionades per a la comprovació de la seva
inscripció com a demandants d’ocupació no ocupades,
prèvia a la incorporació al Programa.
En el procés de selecció, tant per part de l’oficina de
Treball com per part de l’entitat local s’ha de promoure la
igualtat de gènere entre els/les candidats/es i/o
participants.

Aquesta subvenció va destinada als ajuntaments i als
consells comarcals.

És per això que caldrà que us poseu en contacte amb el
vostre ajuntament per coordinar la sol·licitud. En tots els
casos la sol·licitud al Departament d’empresa i ocupació
es farà a través de l’Ajuntament respectiu.
Mireu el llistat de les places assignades.

