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Projectes innovadors i experimentals 2017 – 

SOC, GenCat 

Budget                                                        2.500.000 eur     Submission deadline:              25 de setembre de 2017 

  

01. Beneficiaries 

 
a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en 

matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen 
municipis de més de 20.000 habitants. 

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part 
d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes 
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, que abastin un territori de més de 10.000 habitants. 

 
En ambdós casos, aquestes entitats hauran d’acreditar, alternativament (l’una o l’altra opció): 

 Haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica (FDL, AODL, 7 comarques). 

 Disposar de documents de planificació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol 
altre instrument de planificació territorial). 

 

02. Abstract 

 
Objecte del Programa: 
L’objecte d’aquest Programa és donar suport a la implementació de projectes integrats que permetin l’execució de les 
estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i que incideixin 
en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides. 
Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que 
afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació 
i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de 
desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Persones destinatàries: 
Les persones destinatàries finals dels projectes subvencionats en el marc del Programa d’Innovació en l’ocupació han 
d’estar inscrites com a demandants d’ocupació. 

 Els col·lectius als que s’adrecen prioritàriament els projectes subvencionats en el marc del Programa d’Innovació en 
l’ocupació consten a l’apartat 4.3 de l’annex 2 de l’ordre de bases (enllaç a sota). 
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 El personal tècnic contractat específicament per a la realització dels projectes subvencionats en el marc de l’establert 
a l’apartat 6 a) de l’annex 2, també haurà d’estar inscrit com a demandants d’ocupació, si més no, amb caràcter previ 
a la seva contractació. 

 
Tipus d’acció: 
Els diferents projectes que composen els Plans d’execució anual es podran desenvolupar mitjançant els següents tipus 
d’acció: 
a) Personal adscrit al projecte: personal tècnic contractat específicament, i/o personal propi de l’entitat beneficiària 

assignat a temps parcial per a la realització dels projectes subvencionats. 
b) Informes i dictàmens: elaboració d’informes i dictàmens per proporcionar eines, informació i propostes per a la 

implementació dels projectes. 
c) Assessorament i assistència tècnica: tasques d’assessorament, suport i assistència tècnica per a la realització del 

projecte. 
d) Difusió i Promoció: activitats d’informació, promoció, sensibilització i difusió dels projectes, sempre que siguin 

necessaris per al desenvolupament dels Programes establerts als apartats 4 i 5 d’aquest annex. 
e) Jornades i seminaris: realització de jornades i seminaris productius com a eines de suport per tal de establir propostes 

en la implementació del projecte o per a donar impuls a noves iniciatives. 
f) Capacitació especialitzada: execució d’activitats de capacitació especialitzada adequades, flexibles i innovadores, 

orientades a satisfer les necessitats específiques detectades al territori i obertes a noves oportunitats d’ocupació. 
g) Xarxes de cooperació: disseny, creació, promoció i manteniment de xarxes que fomentin les relacions estables entre 

entitats locals, agents socials i econòmics i teixit productiu, per tal de transferir coneixements, experiències singulars 
i establir col·laboracions entre actors amb objectius compartits. 

h) Bones pràctiques: anàlisi sobre la viabilitat de bones pràctiques i implementació de les lliçons apreses al projecte 
innovador. 

i) Recursos ocupacionals: implementació de programes i recursos ocupacionals de caràcter innovador que millorin 
l’efectivitat de la inserció sociolaboral de les persones participants. 

j) Tutoria i acompanyament: activitats de tutoria, suport i acompanyament per tal de potenciar les habilitats, experiència 
i capacitats de les persones participants i aconseguir la seva efectiva inserció sociolaboral en el mercat de treball. 

 

 Els tipus d’acció b), c), d) i e) hauran de ser realitzats amb mitjans aliens a l’entitat beneficiària i, quan es prevegi 
dedicar personal propi a temps parcial, caldrà tenir en compte els límits establerts a l’apartat 3.a) de l’annex 4 de 
l’ordre de bases. 

 Quan s’utilitzin mitjans aliens en els tipus d’acció f), g) h), i) i j), l’entitat sol·licitant haurà de presentar la documentació 
relativa a la solvència tècnica o professional de l’empresa o persona física que es proposa per a realitzar el servei, 
establerta a la base 9.7 de l’annex 1 de l’ordre de bases. 

 
Intensitat del finançament i subvenció màxima: 75% i 150.000 euros 
 
El Pla d’execució anual: és el document on s’establiran els programes i els projectes que, amb aquesta temporalitat, 
l’entitat local sol·licitant vol portar a terme (veure l’apartat 7 de l’ordre de bases per conèixer els apartats que ha de 
presentar el Pla). 
 
Documentació a adjuntar amb la sol·licitud:  
a) Pla d’execució anual, d’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’annex 2 d’aquesta Ordre. A més caldrà presentar-lo 

en format electrònic a l’adreça programes.pdl.soc@gencat.cat  
b) Documents de planificació territorial (estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial, que 

fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic), que continguin l’estratègia ocupacional i de desenvolupament 
socioeconòmic. 

mailto:programes.pdl.soc@gencat.cat
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c) Certificat de l’òrgan que resulti competent, d’aprovació del pla d’execució anual i de la sol·licitud de la subvenció, 
indicant de forma desglossada el cost de cadascun dels programes i dels projectes sol·licitats, així com la quantia total 
sol·licitada. 

d) Convenis, acords de col·laboració, cartes de suport, d’adhesió, compromisos de participació, o altres documents per 
part  d’entitats públiques i privades i dels agents econòmics i socials del territori objecte d’actuació, que acrediten el 
suport al pla d’execució anual. 

e) Poders de representació suficients en dret de la persona que signa la sol·licitud de subvenció respecte de la persona 
jurídica que representa, si s’escau. 

f) Full de domiciliació bancària. El model està disponible a l’apartat de Serveis i tràmits, de models i formularis del 
Departament d’Economia i Coneixement.  

 En el cas que l’entitat sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació voluntària 
dependents o vinculades a una administració local, amb competència en matèria de desenvolupament local i de 
promoció de l’ocupació, caldrà presentar també la documentació següent, si aquesta no ha estat publicada en un 
butlletí oficial: 

 Acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació. 

 Estatuts i/o altres documents fundacionals. 

 Si s’escau, escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts al registre mercantil o al registre 
corresponent. 

 En cas que estigui prevista la participació d’altres entitats locals en la implementació dels projectes i activitats del pla 
d’execució anual presentat, caldrà fer-ho constar en el moment de la sol·licitud. 

Documentació específica segons les característiques del pla d’execució anual que es sol·licita: 

 En el cas que les entitats sol·licitants prevegin contractar personal tècnic en el marc del pla d’execució anual, hauran 
de presentar: 

 Còpia compulsada del NIF i de la titulació acadèmica i currículum de la persona que es proposa contractar. 

 Càlcul desglossat per conceptes dels costos laborals totals anuals (inclou salari i Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa). 

 Certificat emès pel/per la secretari/ària en relació a que el procés de selecció s’ha realitzat d’acord amb l’establert 
als dos primers paràgrafs de l’apartat 8.2 de l’annex 2 de l’Ordre de Bases on constin les dades de la persona 
candidata que es proposa. 

 En el cas que les entitats sol·licitants prevegin destinar personal propi a temps parcial en el marc del pla d’execució 
anual, hauran de presentar per a cada persona proposada: 

 Document d’assignació formal als projectes per part de l’òrgan corresponent on constin les dades de la 
 
Presentació de sol·licituds: mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, 
plataforma EACAT (http://www.eacat.cat) 
 
Termini de resolució: el termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de tres mesos a comptar des de la data 
de finalització de la convocatòria. 
 
Enllaç programa: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/01-Projectes-innovadors-i-experimentals-00002  
Enllaç convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7388/1617330.pdf  
Enllaç BBRR: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6975/1449509.pdf  
 
 

http://www.eacat.cat/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/01-Projectes-innovadors-i-experimentals-00002
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7388/1617330.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6975/1449509.pdf
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04. Eligible expenditure  

a) Retribucions de personal: els costos salarials del personal adscrit al pla d’execució anual, inclosa la cotització 
empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes. 

b) En el cas de personal propi dedicat al pla d’execució anual a temps parcial, caldrà especificar el percentatge de 
dedicació amb caràcter previ, i la imputació es calcularà dividint el cost salarial mensual subvencionable, inclosa la 
quota patronal, entre les hores mensuals efectivament treballades, i es multiplicarà per les hores de dedicació al pla 
d’execució anual. 

c) Despeses corresponents a dietes i desplaçaments del personal adscrit al pla d’execució anual, quan constin en les seves 
nòmines. 

d) Cost de les contractacions de serveis, que s’hauran de regir pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

e) Despeses de materials didàctics, materials consumibles de naturalesa anàloga i materials de difusió directament 
associats a la realització dels projectes. 

f) Despeses relatives a dietes i desplaçaments de les persones participants quan estiguin motivades i siguin estrictament 
necessàries per a la realització de les activitats programades. 

g) Assegurances de les persones destinatàries finals dels projectes. 
h) Despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de locals i béns inventariables específicament utilitzats per 

al desenvolupament dels projectes. Per tant el període d’imputació haurà de correspondre amb el període d’execució 
dels projectes i la seva imputació haurà de ser proporcional al temps d’utilització i a l’espai utilitzat en el cas de locals. 

i) Les despeses de preparació i tancament que es produeixin durant un mes abans de l’inici o un mes posterior a la 
finalització del pla d’execució anual, ja siguin personals o materials. 

j) Altres despeses directament associades al desenvolupament de les accions i que són indispensables per a la seva 
execució. D’aquestes despeses el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà demanar a les entitats beneficiàries, si 
escau, justificació específica de la seva necessitat. 

 Despeses indirectes. Són aquelles que no poden vincular-se directament amb el desenvolupament dels projectes 
que conformen el pla d’execució anual, però que són necessàries per a la realització d’aquest: 

a) Despeses de subministraments i serveis generals necessàries per a la realització dels projectes o activitats i només 
durant el seu període d’execució. 

b) Despeses de materials consumibles que no poden vincular-se directament als projectes o activitats però que són 
necessàries per a la seva realització. 
 

04. Evaluation criteria 

a) Que el pla d’execució anual presentat compti amb el suport degudament acreditat de les entitats locals, dels actors 
públics i privats i dels agents econòmics i socials del territori. Màxim 20 punts. 

b) Que el pla d’execució anual articuli mecanismes de cooperació i gestió compartida per a l’adequada realització dels 
programes i projectes proposats. Màxim 10 punts. 

c) Que el pla d’execució anual contingui tots els elements previstos, convenientment descrits i siguin coherents entre si 
per conformar un projecte ocupacional integrat. Màxim 15 punts. 

d) Que els projectes continguts al pla d’execució anual presentat es derivin del/s document/s de planificació territorial 
en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic (plans o altres instruments de planificació territorial) del 
territori objecte d’actuació. Màxim 20 punts. 

e) Que els resultats dels projectes siguin concrets, mesurables i contrastables. Màxim 15 punts. 
f) Complementarietat del programa o programes sol·licitats amb altres actuacions que es porten a terme en l’àmbit del 

desenvolupament local i l’ocupació al territori. Màxim 5 punts. 
g) Capacitat tècnica i experiència de l’entitat local sol·licitant. Màxim 15 punts 
 

 


