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Pressupost 2.000.000 Euros Termini de sol·licitud: 30 de setembre de 2011

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Finançat al 50% pel Fons Social Europeu (FSE)

Sol·licitud: per duplicat segons el model normalitzat en l'apartat d'impresos www.gencat.cat/empresaiocupacio 

Pagament: mitjançant bestreta del 100% del total de l’import de la subvenció un cop s’hagi certificat l’inici del projecte.

DOGC Resolució de la convocatòria: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5943/11216021.pdf

03.- Línies d'actuació

Aquests documents estan a disposició en:  www.oficinadetreball.cat

(menú Empreses i col·laboradors - Programes de Desenvolupament Local)

Resum de Programes i Tipus d'Accions:

Termini de resolució: màxim dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Projecte Treball a les 7 comarques - SOC

Entitats locals d’aquestes comarques (l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta), 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

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.

Els programes i tipus d’accions que poden ser subvencionats s’estableixen 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.

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

Termini d'execució: 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.

al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, adreçades a l’Àrea de Desenvolupament 

Local de la Direcció de Programes. El Pla d’execució anual s’ha d’enviar, també en la seva versió electrònica, a l’adreça: 

treball7comarques.soc@gencat.cat.
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04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Ordre TIN/2965/2008: http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41648-41652.pdf

Ordre TIN/788/2009: http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/01/pdfs/BOE-A-2009-5392.pdf

06.- Criteris d'Avaluació

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: 20 punts

c) Qualitat tècnica del Pla d’execució: 15 punts

d) Continuïtat i coherència del Pla d’execució presentat amb les actuacions portades a terme en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament 

local: 15 punts

e) Impacte territorial del projecte: 25 punts

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)

Despeses directes: son aquelles que, de manera inequívoca, estiguin directament associades al desenvolupament de les actuacions aprovades:

a) Les retribucions de personal: s'inclouran salaris, assegurances socials, i en general tots els costos imputables al personal adscrit a l'execució de 

les actuacions aprovades.

b) Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit al projecte: no podran excedir del 5% del cost total de l'actuació.

c) Contractacions de serveis de consultoria/assistència tècnica directament associades al desenvolupament de les actuacions.

d) Assegurances personals de les persones destinatàries de les accions.

e) Altres despeses directament associades al desenvolupament de les actuacions i que son indispensables para la seva execució. D'aquestes 

despeses el SOC podrà demanar a les entitats beneficiaries si escau, justificació especifica de la seva necessitat.

f) Elaboració de l'informe d'auditor, en el cas que s'opti per aquest tipus de compte de justificació i amb les limitacions i condicions que estableix 

l'article 4.1 de l'ordre TRE 395/2008, d.1 d'agost. (màxim 15 hores de feina de l'auditor o un màxim de l.1% de l'import de la subvenció)

Despeses indirectes/generals: aquelles despeses que no puguin vincular-se directament amb el desenvolupament de les actuacions del projecte 

subvencionat però que són necessàries, de manera inequívoca, per a la realització del mateix:

a) Els costos de personal de suport i personal directiu de l'entitat beneficiària, no directament vinculats al desenvolupament de les accions.

b) Les despeses de subministraments i serveis generals: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i altres.

c) Les despeses de lloguer, arrendament financer (exclosos els seus interessos, impostos o d'altres costos lligats al contracte d'arrendament), o 

amortització dels equips i locals utilitzats en el desenvolupament de les accions. En el cas de l'amortització de locals o equips, seran 

subvencionables sempre que estiguin directament relacionats amb el projecte i no s'hagin utilitzat ajuts públics (subvencions nacionals o 

comunitàries) per a l'adquisició d'aquests béns. Les despeses d'amortització es calcularan segons normes de comptabilitat generalment 

acceptades, i és aplicable el mètode d'amortització segons les taules aprovades pel Reglament de l'impost de societats. El període d'imputació 

haurà de coincidir amb el període de subvenció del projecte.

d) Les despeses en béns consumibles utilitzats per a la realització de les accions.

Les despeses indirectes es justificaran mitjançant un tant alçat com a màxim del 10% de les despeses directes de l'acció concreta.

a) Capacitat, complementarietat i experiència de l’entitat que lidera el projecte i les entitats que li donen suport: 25 punts

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