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Disposicions

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
EMO/1974/2011, de 3 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011 
per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes ocupacionals i 
de desenvolupament local en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.

El Govern considera que totes les comarques de Catalunya han de tenir les mateixes 
oportunitats per al seu desenvolupament, sense que la seva situació geogràfica, les 
peculiaritats de la seva estructura productiva o les seves característiques demogrà-
fiques puguin ser elements que les condicionin de manera negativa per vetllar per 
l’equilibri territorial i la cohesió social de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Pla de 
Govern 2011-2014, té com a objectiu contribuir a la cohesió social i al desenvolupa-
ment socioeconòmic utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats i amb 
un model que garanteixi la vertebració de les polítiques actives en el territori.

En aquest sentit, el Govern pretén intervenir d’una manera prioritària en aquelles 
comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica amb l’objectiu 
d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació mitjançant 
el suport al teixit productiu i a les persones desocupades de manera que sigui pos-
sible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la 
població al territori.

A tal efecte, el Govern va seleccionar en el seu moment 7 comarques catalanes 
que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment des-
poblades del territori català i que son l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars 
Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri 
territorial de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les entitats 
locals de les 7 comarques amb unes majors necessitats de reactivació mitjançant el 
finançament d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament 
local.

Aquest objectiu queda recollit a l’objectiu 1.4.2 del Pla departamental 2011-2014 
del Departament d’Empresa i Ocupació que estableix, com una de les prioritats del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, dur a terme polítiques integrades ocupacionals i 
de desenvolupament als territoris amb majors desequilibris econòmics i socials.

D’altra banda, el Programa operatiu del Fons Social Europeu per al període 2007-
2013, estableix entre les seves prioritats el foment de l’ocupabilitat, la inclusió social 
i la igualtat entre homes i dones. L’objectiu de l’eix 2 d’aquest Programa operatiu 
és específicament, “afavorir l’accés de les persones desocupades al mercat laboral 
desenvolupant mesures que millorin la seva ocupabilitat i inclusió social. Tanmateix 
es pretén impulsar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el mercat laboral 
i reduint els factors de desigualtat identificats en l’anàlisi de la situació (...)”.

Entre les mesures que s’hi preveuen hi ha la realització d’acords de cooperació i 
programes integrats de base territorial per a la integració laboral de totes les persones 
amb dificultats que facilitin la coordinació de serveis i actuacions.

En aquest context, el Projecte Treball a les 7 comarques té per objectiu impulsar 
accions que permetin la generació d’activitat econòmica i ocupació en aquests ter-
ritoris amb la finalitat de millorar la cohesió social i l’equitat territorial mitjançant 
aquest projecte integrat de base territorial.

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.7.2002);
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Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
276, de 18.11.2003); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega (BOE 
núm. 176, de 25.7.2006), i el que disposa 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 (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el cofinançament del Fons Social Europeu a les subvencions previstes en 
aquesta Resolució, i vist que se’ls aplica el Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 
de juliol, del Consell, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de 
Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny (DOUE L 158, de 24.6.2010); 
el Reglament (CE) núm. 1081/2006, de 5 de juliol, del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31.7.2006), parcialment 
modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i del Consell 
de 6 de maig de 2009; el Reglament (CE) núm. 1828/2006, de 8 de desembre, de la 
Comissió, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006), modificat pel Reglament 
(CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009 (DOUE L 250, de 
23.9.2009);

Vista la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2011 (DOGC núm. 5931, de 29.7.2011) i la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.7.2011).

En conseqüència, amb l’informe previ del Servei Jurídic del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i de la Intervenció Delegada, amb la consulta prèvia del Consell de 
Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que em són 
conferides,

RESOLC:

Article 1
Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’exercici 
2011 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en el marc 
del Projecte Treball a les 7 comarques per a la realització de projectes ocupacionals 
i de desenvolupament local a les comarques del l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, 
el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

Article 2
Entitats beneiciàries

Les entitats beneficiàries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local 
cofinançades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques a les comarques 
de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès 
i la Terra Alta són les entitats locals d’aquestes comarques, els seus organismes 
autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en 
matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que 
estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Article 3
Normativa Reguladora

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria son:
Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, per la qual s’estableixen les bases que han 

de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel 
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Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per al 2010 (DOGC núm. 5634, de 
21.5.2010), modificada per l’Ordre TRE/340/2010, de 16 de juny (DOGC núm. 
5653, de 18.6.2010).

Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació 
econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives 
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5197, de 
19.8.2008), modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 
5386, de 25.5.2009).

Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses 
subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 
2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008), modificada per l’Ordre TIN/788/2009, 
de 25 de març (BOE núm. 79, d’1.4.2009), d’acord amb la normativa europea vigent 
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 4
Programes i tipus d’accions

Els programes i tipus d’accions que poden ser subvencionats i als quals es poden 
acollir les esmentades entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el 
Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, s’establei-
xen en l’apartat II del document Carta de serveis per a les comarques acollides al 
Projecte Treball a les 7 comarques 2011 i desenvolupats en l’apartat II de la Guia 
de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració del Pla d’execució anual del 
Projecte Treball a les 7 comarques 2011”.

Aquests dos documents, Carta de serveis per a les comarques acollides al Pro-
jecte Treball a les 7 comarques 2011 i Guia de prescripcions tècniques i guió per a 
l’elaboració del Pla d’execució anual del Projecte Treball a les 7 comarques 2011, es 
trobaran a disposició de les entitats sol·licitants al lloc web del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (www.oficinadetreball.cat), dins el menú Empreses i col·laboradors, 
a l’apartat Programes de desenvolupament local.

La Carta de serveis consta de 5 programes que engloben un total d’11 tipus d’ac-
cions. Aquests programes, sempre dins dels àmbits prioritaris d’actuació previstos, 
tenen per objectiu permetre a les entitats beneficiàries planificar i programar les 
seves actuacions d’acord a les necessitats de cada territori i al grau de maduresa 
de les accions portades a terme amb anterioritat per cada entitat. El pla d’execució 
que hauran de presentar incidirà en la millora de la situació socioeconòmica de les 
persones que viuen a la comarca objecte d’actuació en funció de la fase de plani-
ficació i execució dels projectes concrets que ja porten a terme les entitats locals 
a cada territori.

Els plans d’execució anuals hauran de reflectir i, en tot cas, proposar programes i 
accions ocupacionals, encaminades a fer front a les problemàtiques que es deriven 
de la situació de crisis econòmica i social i que tinguin impacte en el territori objecte 
d’actuació i en les persones aturades.

Els programes i tipus d’accions als quals es poden acollir les entitats beneficiàries, 
d’acord amb la Carta de serveis esmentada, son els següents:

Programa Tipus d’acció
1. Personal directiu, tècnic  1.1 Contractació del director/a i/o tècnic/a 
i de suport al projecte de  responsable dels components ocupacionals, 
dinamització comarcal. formatius, de comunicació i de desenvolu- 
 pament social i econòmic del projecte  
 de dinamització de la comarca objecte  
 d’actuació.
 1.2 Suport a la coordinació i gestió del pro 
 jecte de dinamització comarcal.
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Programa Tipus d’acció
 2. Programes de foment  2.1 Estudis i informes de planificació,  
del desenvolupament local. sectorials, de viabilitat,  
 o altres de naturalesa anàloga.
 2.2 Campanyes per promocionar, difondre  
 i comunicar els projectes i les actuacions  
 ocupacionals i de desenvolupament local  
 de la comarca, vinculades al Projecte Treball 
 a les 7 comarques.
 2.3 Jornades i seminaris ocupacionals  
 i de desenvolupament local.
 2.4 Intercanvis de coneixements  
 i experiències.
3. Programes de qualificació  3.1 Accions de formació integrada.
professional. Formació 3.2 Accions de formació  
professional ocupacional. professionalitzadora.
4. Programes específics  4.1 Dispositius d’inserció laboral 
de caràcter innovador per afavorir  de experimental i col·lectius 
la inserció sociolaboral  amb dificultats especials. 
de col·lectius amb dificultats  
d’inserció. 
5.- Programa per al foment  5.1 Dispositius d’inserció laboral adreçats 
de la igualtat d’oportunitats  a les dones amb més dificultats d’accés 
home/dona en el mercat de treball. al món laboral.
 5.2 Accions innovadores que permetin  
 corregir situacions de discriminació  
 i desavantatge laboral per raó de gènere.

Tots aquests programes i tipus d’acció es troben regulats a l’eix estratègic 5, 
Equilibri territorial i cohesió social, de l’article 4; a les prioritats e) i f) de l’article 
5.2, i a l’apartat 3 de l’article 6.1 de l’Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, per la qual 
s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes 
innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 
2010 (DOGC núm. 5634, de 21.5.2010), modificada per l’Ordre TRE/340/2010, de 
16 de juny (DOCG núm. 5653, de 18.6.2010).

Article 5
Guia de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració del Pla d’execució anual 
del Projecte Treball a les 7 comarques 2011

La Guia de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració del Pla d’execució 
anual del Projecte Treball a les 7 comarques 2011 és l’instrument on s’espe-
cifiquen els àmbits que es consideren prioritaris d’actuació, les condicions de 
finançament de les accions, els terminis d’execució de les accions, la forma 
de presentació de les sol·licituds i la documentació que s’haurà d’adjuntar, les 
accions i despeses subvencionables, els criteris de valoració, les obligacions 
dels beneficiaris, els terminis i forma de justificació, el seguiment, control i 
avaluació de les accions realitzades, les causes de revocació, les renúncies i la 
difusió de les accions subvencionades, d’acord amb la normativa que preveu 
l’article 3 d’aquesta Resolució.

Serà d’aplicació el que s’estableix als apartats II, Tipologia de les actuacions, i III, 
Disposicions comunes, de la Guia de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració 
del Pla d’execució anual del Projecte Treball a les 7 comarques 2011.
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Article 6
Finançament

6.1 Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquesta convocatòria tindran 
el cofinançament del 50% del Fons Social Europeu en el marc del Programa 
operatiu 2007ES052PO007 de competitivitat regional i d’ocupació de Catalunya 
2007-2013.

6.2 L’import màxim destinat a les subvencions que preveu aquesta Resolució 
és de 2.000.000,00 d’euros distribuïts de la manera següent:

2.000.000 d’euros aniran a càrrec de la partida pressupostària D/460001307/ 
3321/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2011.

Aquest import màxim podrà ser objecte d’ampliació mitjançant resolució del/la 
director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya.

6.3 En aquesta convocatòria, la quantia subvencionable serà del 90% del cost 
total elegible del Pla d’execució anual.

Article 7
Sol·licitud i termini de presentació

7.1 El termini de presentació de les sol·licituds anirà des de l’endemà de la 
publicació al DOGC d’aquesta convocatòria fins al dia 30 de setembre de 2011.

7.2 Les sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions i la resta de documentació 
s’ha de presentar per duplicat segons el model normalitzat que es trobarà a dispo-
sició dels sol·licitants a l’apartat d’impresos de l’adreça d’Internet del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini establert en 
la convocatòria (www.gencat.cat/empresaiocupacio).

7.3 Les sol·licituds es presentaran al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya 
a Barcelona, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, adreçades a l’Àrea de Desenvo-
lupament Local de la Direcció de Programes. Així mateix, les sol·licituds es poden 
presentar mitjançant qualsevol dels procediments que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

7.4 El Pla d’execució anual, document on figura el conjunt de programes i ac-
cions ocupacionals i de desenvolupament local que les entitats locals tenen previst 
realitzar durant el període subvencionat i que forma part dels documents a presentar 
amb la sol·licitud, s’ha de presentar d’acord amb l’establert a l’annex 2 del document 
Guia de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració del Pla d’execució anual 
del Projecte Treball a les 7 comarques 2011.

El Pla d’execució anual s’ha d’enviar, també en la seva versió electrònica, a 
l’adreça: treball7comarques.soc@gencat.cat.

7.5. Les declaracions que ha d’efectuar l’entitat sol·licitant i que estan incloses 
en els impresos de sol·licitud són les següents:

Declaració responsable conforme l’entitat no es troba en cap de les circums-
tàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Declaració conforme es compleixen els requisits que estableixen els articles 32.1, 
32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Declaració de l’existència d’altres subvencions, amb indicació de l’estat en què es 
troben (en fase de sol·licitud o de concessió) i de la quantia. Ha de quedar constància 
de manera expressa si les subvencions esmentades financen totalment o parcial-
ment i directament o indirectament el pla presentat. En cas que no hi hagi altres 
subvencions, cal la declaració expressa de no haver demanat cap ajut o subvenció 
per a l’objecte de la sol·licitud.

Declaració, en el cas d’entitats que tinguin cinquanta treballadors/ores o més, 
conforme es dóna ocupació almenys a un 2% de treballadors/ores amb discapaci-
tat sobre el nombre total de treballadors/ores o conforme s’apliquen les mesures 
alternatives.
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Declaració i indicació dels mitjans que l’entitat farà servir com a mesures de 
prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe 
als seus centres de treball, en cas d’entitats amb 25 treballadors/ores o més, d’acord 
amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que modifica el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya.

Declaració acreditativa d’estar al corrent del pagament de les obligacions tri-
butàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la 
Seguretat Social.

Declaració de no haver estat sancionats/ades, en resolució ferma, per la comissió 
d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en 
matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de con-
formitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Declaració que compleix l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats 
en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, s’han adoptat mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones (en el cas d’empreses 
o entitats de més de 250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb 
caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones).

Declaració conforme disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la pre-
venció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 
39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així 
com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 
12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Declaració que inclogui les remuneracions que percep el personal directiu de 
l’entitat subvencionada, entenent per directiu o directiva la persona que exerceix 
funcions executives i d’administració; el compromís de donar publicitat a les re-
muneracions esmentades en la memòria que s’adjunta amb els estats comptables; el 
compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent 
i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada, 
i el compliment de les regles dels apartats a), b), c) i d) de l’article 90 bis del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Declaració conforme no s’incorre en cap dels supòsits de prohibició establerts a 
l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

L’entitat local sol·licitant podrà autoritzar el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
mitjançant l’espai reservat per a aquest efecte a l’imprès de sol·licitud, per tal que 
comprovi les dades relatives a estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social, de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat, les dades 
del NIF del representant de l’entitat local que presenta la sol·licitud i de la targeta 
d’identificació fiscal d’aquesta. Contràriament haurà de presentar tota aquesta docu-
mentació amb caràcter previ al pagament de la subvenció atorgada. Les entitats que 
tinguin concedida una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 
especial, hauran d’aportar documentació acreditativa d’aquestes circumstàncies.

7.6 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’enti-
tat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de 
la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la 
documentació. Aquesta declaració s’annexarà a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, 
hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des 
de la finalització del procediment per al qual es va lliurar, s’haurà de presentar 
necessàriament la nova documentació.

7.7 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria, 
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es requerirà l’interessat per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el de-
fecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix, 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions publiques i del procediment administratiu comú, i es dictarà 
la resolució corresponent.

Article 8
Valoració dels criteris d’atorgament de les subvencions

Amb l’objectiu de donar suport a aquells projectes que tinguin un major abast 
poblacional, incorporin una perspectiva territorial i acreditin el màxim suport 
públic i privat dels actors més representatius del territori, els criteris de valoració 
per a la concessió de les subvencions destinades al finançament de les actuacions 
objecte d’aquesta convocatòria són els previstos als apartats 1 i 4 de l’article 13 de 
l’Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig, i en concret, la seva ponderació per aquesta 
convocatòria és la següent:

a) Capacitat, complementarietat i experiència de l’entitat que lidera el projecte 
i les entitats que li donen suport: que el Pla d’execució respongui a un projecte 
mancomunat, degudament acreditat, entre entitats locals del territori i, si s’escau, 
d’altres actors privats. Puntuació màxima: 25 punts.

b) Justificació del Pla d’execució: coherència de les accions proposades amb la 
diagnosi territorial i la maduresa dels processos de cooperació entre les entitats 
locals i d’aquestes amb els actors privats a la comarca d’actuació. Puntuació mà-
xima: 20 punts.

c) Qualitat tècnica del Pla d’execució: coherència interna i descripció precisa de les ac-
tivitats proposades i dels resultats esperats d’aquestes. Puntuació màxima: 15 punts.

d) Continuïtat i coherència del Pla d’execució presentat amb les actuacions por-
tades a terme en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local a cada territori i 
específicament, si s’escau, amb les actuacions portades a terme en el marc de les 
convocatòries anteriors del Projecte. Puntuació màxima: 15 punts.

e) Impacte territorial del projecte: percentatge de la població de la comarca so-
bre la que incideix el projecte i disseny d’accions que incorporin una perspectiva 
territorial. Puntuació màxima: 25 punts.

Article 9
Procediment de concessió de subvencions

9.1 El procediment de concessió de subvencions és el de concurrència com-
petitiva.

9.2 La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspondrà 
al/a la director/a de Programes.

9.3 Una vegada registrada la sol·licitud es procedirà a la seva avaluació d’acord 
amb els criteris establerts als apartats 1 i 4 de l’article 13 de l’Ordre TRE/293/2010, 
de 6 de maig, tal i com estan desenvolupats a l’article 8 d’aquesta Resolució i a la 
Guia de prescripcions tècniques i guió per a l’elaboració del Pla d’execució anual 
del projecte Treball a les 7 comarques 2011.

9.4 Un cop valorades les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan 
col·legiat, la composició del qual serà l’establerta a l’apartat 4 de l’article 12 de 
l’Ordre TRE/293/2010, de 6 de maig. També formarà part d’aquest òrgan col·legiat 
el/la responsable de Programes de Desenvolupament Local.

9.5 El/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya dictarà la resolució 
corresponent d’atorgament o denegació de les subvencions sol·licitades a proposta 
del/de la director/a de Programes, en el termini màxim de dos mesos comptadors 
des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució, s’ha d’entendre 
desestimada la sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 54.2 e) 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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9.6 La resolució, degudament motivada, es notificarà a l’entitat sol·licitant, 
d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 56 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

9.7 Contra la resolució de l’expedient, que no esgota la via administrativa, es 
podrà interposar recurs d’alçada davant el superior jeràrquic en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació o de 3 mesos des de la 
finalització del termini per resoldre i notificar sense que s’hagi produït resolució 
expressa.

Article 10
Termini d’execució dels programes continguts al Pla d’execució anual

El termini d’execució dels programes serà des de l’endemà de la presentació de 
les sol·licituds davant el Servei d’Ocupació de Catalunya fins al 31 de desembre 
de 2012. Els plans d’execució subvencionats s’hauran d’iniciar abans del 31 de 
desembre de 2011.

Article 11
Pagament de les subvencions

11.1 La proposta del pagament de les subvencions la realitzarà el/ la subdirec-
tor/a general de Polítiques Actives d’Ocupació amb l’informe favorable previ del/ 
de la cap del servei corresponent.

11.2 El pagament de les subvencions atorgades per finançar les accions previstes 
en aquesta Resolució es farà mitjançant bestreta del 100% del total de l’import de 
la subvenció un cop s’hagi certificat l’inici del projecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Contractació del personal directiu o tècnic de suport al projecte dinamització 
comarcal

Les sol·licituds que incloguin la contractació d’un/una director/a i/o d’un/a tèc-
nic/a responsable del projecte ocupacional i de desenvolupament local s’ajustaran 
al que preveu el document Perfil del personal directiu o tècnic responsable del 
projecte dinamització comarcal”, que es troba en el lloc web del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (www.oficinadetreball.cat), dins el menú Empreses i col·laboradors, 
a l’apartat Programes de desenvolupament local.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució produeix efectes des de l’endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’agost de 2011

Per autorització (per Resolució de la directora de 19 de juliol de 2011)

ARIADNA RECTORET I JORDI

Directora de Programes

(11.216.021)

*
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