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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any
2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la
Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 487130).
Les convocatòries dels exercicis anteriors dels Projectes Singulars, van donar peu a un seguit de projectes que
articulaven serveis per a persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil i que abordaven la seva
inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diverses i/o en àmbits i territoris molt
concrets.
Fruit d'aquesta experiència, i amb la col·laboració i aportacions de les entitats que varen participar en aquelles
convocatòries i en les de Joves per l'Ocupació i Fem Ocupació per a Joves dels exercicis 2015 i 2016, es va
crear l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que segueix responent a la mateixa
finalitat: donar cabuda a aquells projectes que promoguin la millora de l'ocupabilitat de les persones joves
participants i n'incentivin la seva contractació laboral.
Amb l'experiència de la darrera convocatòria, hi va haver fets que van motivar la tramitació de l'Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 3, amb l'objectiu d'aclarir algun
punt i facilitar la gestió dels projectes així com determinar unes revocacions més justes i proporcionals a les
tasques realitzades.
D'acord amb el que preveu la base 8.2 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, la quantia del mòdul de la formació vinculada a especialitats del Fitxer
Català d'Especialitats podrà ser actualitzada d'acord amb l'evolució de l'índex de preus al consum. En aquest
sentit, a partir de l'actualització dels esmentats índex, s'ha procedit a realitzar la revisió de la quantia dels
mòduls que seran d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2020.
Per aquest motiu, per aquesta Resolució de convocatòria quant a la determinació de la quantia de la subvenció
a atorgar es realitzarà en base als mòduls econòmics que es publiquin mitjançant Resolució de la Direcció del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i que
derogaran els publicats per la RESOLUCIÓ TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls
econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel
qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;
Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013
relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;
Vista l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel
Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020;
Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, aprovat per Decisió
d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;
Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre
altres mesures modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol i pel Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre,
de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
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Atès que aquesta convocatòria és anticipada per a l'any 2020, i que el pressupost que es destinarà a
subvencionar els ajuts anirà a càrrec del fons de la Conferència Sectorial;
Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;
Vist el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel
Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;
Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i el Decret
273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020;
Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;
Vista la Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les
accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol;
Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb
l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Objecte
1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2020 per a la presentació de les subvencions previstes a la base 2.1 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, (DOGC núm.7681 de 8
d'agost de 2018) modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions és de concurrència competitiva d'acord amb la base
14.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de
desembre.

Article 2
Actuacions subvencionables
2.1 Es consideraran actuacions subvencionables les descrites a la base 2.1 i a la base 5.1 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
2.2 Per poder participar en les accions previstes en aquesta convocatòria, les persones destinatàries hauran de
complir, en el moment de la seva data d'incorporació al projecte o el dia hàbil anterior, els requisits establerts
a les bases 6 i 7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de
9 de desembre i els establerts en aquesta convocatòria.

Article 3
Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària
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3.1 Podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les recollides a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
3.2 Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària són els establerts a la base 4 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.

Article 4
Persones destinatàries
4.1 Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les establertes a la base 6.1 i 6.2 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
4.2 A més, hauran de complir els requisits establerts a la base 6.3 i 6.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018,
de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.

Article 5
Aplicació pressupostària i import convocat
5.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a aquesta convocatòria és de
19.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/449000166/331F/0000,
D/460000166/331F/0000, D/461000166/331F/0000; D/469000166/331F/0000 D/470000166/331F/0000;
D/480000166/331F/0000; D/481000166/331F/0000; D/482000166/331F/0000; D/484000166/331F/0000 del
pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2020.
5.2 En funció dels atorgaments de cadascuna de les partides de la mateixa naturalesa serà possible
intercanviar els fons sense comprometre's entre elles.
Un cop es resolgui aquesta convocatòria es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les
partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord
amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya per a l'any 2020.
5.3 Les resolucions de concessió d'aquestes subvencions estaran condicionades a la disponibilitat
pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que corresponen a programes que s'acorden a la
Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de l'exercici 2020.
5.4 Les actuacions previstes en aquesta Resolució de convocatòria per al 2020 són elegibles en el Programa
Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M9OP001, del Fons Social Europeu, dins de
l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 5 i la Prioritat d'Inversió 8.2, i l'objectiu específic 8.2.1.
5.5 L'import convocat es podrà ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
5.6 La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
5.7 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin
produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es
podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el
pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria.
5.8 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, a conseqüència de les restriccions que derivin del
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 6
Quantia de les subvencions
6.1 Quantia per a l'actuació d'orientació:
Els imports màxims per a determinar l'import a atorgar per a l'actuació d'orientació, d'acord amb els criteris
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establerts a la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018 de 3 d'agost modificada per l'Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, són:
a) Per una persona tutora/orientadora a jornada complerta l'import màxim serà de 2.900,00 euros/mes.
b) Per la persona coordinadora a jornada complerta l'import màxim serà de 290,00 euros/mes.
c) Per la persona de suport, a jornada complerta l'import màxim serà de 205,00 euros/mes.
d) La resta de despeses directes i indirectes necessàries per a l'execució de les actuacions serà com a màxim
de 679,00 euros/mes, que es correspon al 20% de les despeses directes de personal de les lletres a), b) i c)
d'aquest punt 6.1.
6.2 Quantia per a les actuacions de formació:
a) Per a la formació, tant presencial com en línia, vinculada a especialitats del Catàleg d'Especialitats
Formatives, la quantia de la subvenció es determinarà aplicant un mòdul econòmic.
L'import del mòdul es determinarà en base als mòduls econòmics que s'establiran mitjançant la publicació
d'una Resolució de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aplicables a partir de l'1 de gener de
2020.
b) Per a la formació a mida, els mòduls econòmics per determinar l'import màxim de l'ajut d'acord amb els
criteris establerts a la base 8.2.b) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, són els establerts a l'apartat a) de l'article 6.2 d'aquesta Resolució.
c) Per als Programes de Formació i Inserció (PFI) els preus màxims són els vigents establerts pel Departament
d'Educació per aquests tipus de programes en el moment de publicar-se aquesta Resolució de convocatòria.
d) Els imports que estableix aquesta Resolució només es podran incrementar segons el que estableix la
Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions
de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
6.3 Quantia per a les actuacions de pràctiques no laborals
El mòdul econòmic a aplicar per determinar la quantia de la subvenció, d'acord amb els criteris establerts a la
base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de
desembre, són:
Mòdul mensual: 645,41 euros.
Mòdul diari: 21,52 euros.
Aquests mòduls econòmics s'estableixen per a una jornada de treball del 100% i s'aplicaran a la durada i
jornada pactada en el conveni de pràctiques: el mòdul mensual al nombre de mesos i el mòdul de dies, en cas
d'incloure un període inferior a un mes i amb les limitacions establertes a la base 5.1.3.2.a) de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
Quan el conveni de pràctiques estableixi una jornada diferent del 100%, s'aplicarà la fórmula següent:
Valor mòdul ajustat = Mòdul determinat a jornada completa * (Jornada realitzada segons conveni / Jornada
complerta ordinària d'entitat sol·licitant)
El valor resultant d'aplicar la fórmula s'ajustarà a dos decimals, a la baixa en tots els casos.
El valor del mòdul establert es mantindrà durant tot el període d'execució previst a l'article 9.10 d'aquesta
Resolució.
6.4 Quantia per a les actuacions d'FP Dual
El mòdul econòmic a aplicar per determinar la quantia de la subvenció per a cadascun dels contractes de
treball, d'acord amb els criteris establerts a la base 8.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost,
modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, són:
Mòdul mensual: 900,00 euros.
Mòdul diari: 29,59 euros.
Aquests mòduls econòmics s'estableixen per a una jornada de treball del 100% i s'aplicaran a la durada i
jornada pactada en el contracte de treball: el mòdul mensual al nombre de mesos i el mòdul de dies, en cas
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d'incloure un període inferior a un mes.
Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent del 100%, s'ajustarà el valor del mòdul, aplicant la
fórmula següent:
Valor mòdul ajustat = Mòdul determinat a jornada completa * (Jornada realitzada segons contracte / Jornada
complerta ordinària d'entitat contractant)
El valor resultant d'aplicar la fórmula s'ajustarà a dos decimals, a la baixa en tots els casos.
En contractes per a la formació i l'aprenentatge, el valor resultant del mòdul ajustat, en cap cas podrà superar
l'import de 675,00 euros.
El valor del mòdul establert es mantindrà durant tot el període d'execució previst a l'article 9.10 d'aquesta
Resolució.
6.5 Quantia per a l'actuació d'experiències professionals
El mòdul econòmic a aplicar per determinar la quantia de la subvenció per a cadascun dels contractes de
treball, d'acord amb els criteris establerts a la base 8.5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost,
modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, són:
Mòdul mensual: 900,00 euros.
Mòdul diari: 29,59 euros.
Aquests mòduls econòmics s'estableixen per a una jornada de treball del 100% i s'aplicaran a la durada i
jornada pactada en el contracte de treball: el mòdul mensual al nombre de mesos i el mòdul de dies, en cas
d'incloure un període inferior a un mes.
Quan el contracte laboral estableixi una jornada diferent del 100%, s'aplicarà la fórmula següent:
Valor mòdul ajustat = Mòdul determinat a jornada completa * (Jornada realitzada segons contracte / Jornada
complerta ordinària d'entitat contractant)
El valor resultant d'aplicar la formula, s'ajustarà a dos decimals, a la baixa en tots els casos.
El valor del mòdul establert es mantindrà durant tot el període d'execució previst a l'article 9.10 d'aquesta
Resolució.
6.6 Quantia per als Programes de mobilitat internacional
Els mòduls econòmics a aplicar per determinar la quantia de la subvenció, d'acord amb els criteris establerts a
la base 8.6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de
desembre, són:
Mòduls pel viatge des del lloc d'origen fins al lloc on es desenvolupa l'activitat:

País de destinació

Import
(euros)

Açores i Madeira, Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països
Baixos, Regne Unit, República Txeca

275,00

Àustria, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta,
Polònia, Romania, Suècia

360,00

Portugal

180,00

Xipre

530,00

Les distàncies es calculen des de l'adreça de l'entitat on el jove duu a terme el projecte i el lloc de destinació.
El mòdul cobreix el cost del viatge d'anada i de tornada.
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Mòduls per manutenció:

Països de destinació

Despeses d'allotjament i manutenció
dels participants
Import individual per dia (€)
Dia 1 – 14

Dia 15 –360

Dinamarca, Luxemburg, Regne Unit, Suècia, Irlanda, Finlàndia

72,00

50,00

Països Baixos, Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Xipre, Grècia,
Malta, Portugal

62,00

43,00

Eslovènia, Estònia, Letònia, Croàcia, Eslovàquia, República Txeca, Lituània,
Hongria, Polònia, Romania, Bulgària

53,00

37,00

6.7 Quantia per a l'actuació de prospecció laboral
L'import màxim per a determinar la quantia de la subvenció, d'acord amb els criteris establerts a la base 8.7
de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre,
és de 725,00 euros/mes.

Article 7
Sol·licituds i termini de presentació
7.1 El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el
dia 15 de gener de 2020.
7.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fa referència les
bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9
de desembre.
7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 3.1 i 4 pel que fa
a l'entitat beneficiària, la base 5.1 per a les actuacions subvencionables i 10 i 11 respecte de la sol·licitud de
subvenció de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de
desembre.
7.4 Les sol·licituds no podran superar l'import màxim d'1.000.000 d'euros.

Article 8
Criteris de valoració
Els criteris de valoració, així com les ponderacions corresponents, estan recollits a la base 13 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.

Article 9
Documentació i termini d'execució
9.1 La documentació d'execució de la totalitat del projecte, a la que fa referència la base 20 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, és la següent:
Documentació a custodiar:
a. Documentació acreditativa de l'existència de la pòlissa d'assegurança (l'entitat ha de tenir el certificat
d'assegurança d'accidents personals o el certificat que aquesta s'està tramitant).
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b. Acreditacions de la titulació o experiència laboral o de la competència dels perfils professionals (orientador/a,
coordinador/a, formador/a, prospector/a).
c. Expedients individuals de les persones participants.
d. Documentació que acrediti la situació administrativa de les persones participants validada per l'oficina de
Treball.
e. Documentació de ser persona beneficiària de Garantia Juvenil, si s'escau.
f. Documentació del procés de selecció en el cas de derivació de joves per part d'una oficina de Treball.
g. Acord de col·laboració per a les sessions d'informació i coneixement de l'entorn productiu.
Documentació a presentar:
a. Declaració responsable sobre retribucions.
b. Certificat de pòlissa d'assegurances.
c. Declaració de condicions del Programa i compromís dels projectes singulars.
d. Declaració de compliment dels requisits dels perfils professionals.
e. Indicadors Fons Social Europeu.
9.2 La documentació mínima que acredita l'execució de l'actuació d'orientació, a la que fa referència la base 20
de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018 de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre,
és la següent:
Documentació a presentar
a. Sol·licitud alta de connexió a la xarxa telemàtica Galileu
b. Declaració d'ús responsable per a l'accés a la xarxa telemàtica Galileu.
c. Relació d'altes, baixes i modificacions de persones participants.
9.3 La documentació d'execució de l'actuació de formació de la base 2.1.1.2.a), b) i c) de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/142/2018 de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, és la següent:
Documentació a custodiar:
a. Controls d'assistència d'alumnes.
Documentació a presentar:
a. Actes d'avaluació.
b. Certificat d'assegurança d'accidents personals i responsabilitat civil, si escau
9.3.1 Documentació per la formació de la base 2.1.1.2.b) i c) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018 de 3
d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, a presentar:
a. Pla formatiu.
b. Declaració de compliment de requisits de la formació en línia, si escau.
En cas de mòduls de pràctiques en la formació a mida, a més:
Documentació a custodiar:
a. Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
b. Assistència i quadern de les pràctiques.
9.3.2 A més, per les actuacions de formació del Catàleg d'Especialitats, a la que fa referència la base 20 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, és
la següent:
Documentació a custodiar:
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a. Convenis i documentació relativa a les pràctiques en centres de treball, generats per qBID.
Documentació a presentar:
a. Fitxes del personal formador, generades per GIA, i signades per la persona formadora. En cas de persones
formadores de les quals no constin les dades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, caldran els documents
que acreditin la seva titulació i experiència laboral, així com la seva competència docent.
b. Fitxes d'alumnes, generades per GIA, i signades per l'alumne/a.
c. Actes d'avaluació, generades per GIA i signades per la persona responsable.
En el cas de certificats de professionalitat, a més, s'haurà de presentar la següent documentació durant
l'execució de la formació:
a. Documentació relativa a les proves d'avaluació de competències clau, si escau (nivells 2 i 3).
b. Planificació de l'avaluació dels aprenentatges (accions “CEN”).
c. Planificació i programació didàctica.
d. Sol·licitud de certificació d'exempció del mòdul de pràctiques amb el corresponent certificat d'empresa
següent: autònoms, compte aliè, i/o aliè-empreses desaparegudes, si escau.
e. Dossier d'avaluació dels certificats de professionalitat.
9.4 Documentació a presentar per l'execució de l'actuació de Pràctiques no laborals.
a. Sol·licitud de subscripció de conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i
empresa per a la realització de pràctiques no laborals.
b. Perfil professional i programa de pràctiques.
c. Acord entre empresa i persona jove per al desenvolupament de les pràctiques no laborals.
d. Relació de persones participants dels projectes.
e. Comunicació de baixa de la persona jove, si escau.
f. Certificat de pràctiques no laborals.
g. Còpia dels Convenis de pràctiques no laborals.
9.5 Documentació d'execució de l'actuació de Mobilitat internacional.
Documentació a custodiar:
a. Pla d'execució dels acords de col·laboració signats amb els socis.
b. Certificats de capacitació lingüística de les persones participants.
c. Fulls d'assistència, si escau.
d. Informe de les activitats formatives o pedagògiques realitzades, si escau.
e. Full d'itinerari professional de les persones participants, i signatura del compromís de seguiment per part de
la persona participant.
Documentació a presentar:
a. Relació de les persones participants i dels països d'estada.
9.6 Documentació a presentar d'execució de l'actuació d'Experiències laborals i dels contractes de l'actuació
d'FP Dual.
a. Còpia dels contractes de treball les persones participants del programa.
b. Annex per a participants amb jornades laborals irregulars, si escau.
9.7 Documentació d'execució de l'actuació de prospecció.
Documentació a custodiar:
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a. Acta de visita.
b. Registre de les tasques de prospecció telefòniques o per correu electrònic.
9.8 En relació amb la justificació del projecte:
a. Memòria explicativa. Ha d'incloure la taula de prospecció d'empreses i la relació d'activitat mensual del
personal imputat al projecte i no imputat per mòdul.
b. Memòria econòmica.
9.9 L'entitat ha de custodiar i aplicar les mesures de seguretat que corresponen al nivell sensible de les dades
recollides.
El període de custòdia tant del document en paper com dels formularis coincidirà amb el que es determini pel
conjunt de l'actuació cofinançada i serà durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any
següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya informarà les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període.
9.10 Les accions subvencionables previstes a la present convocatòria s'iniciaran l'endemà de la publicació de la
resolució definitiva i finalitzaran com a màxim el 31 de juliol de 2021.

Article 10
Òrgan competent per instruir, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per instruir i dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de
notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 14.1 i 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3
d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.

Article 11
Indicadors del Fons Social Europeu
D'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre
TSF/217/2019, de 9 de desembre, la certificació de les actuacions a l'FSE exigeix la recopilació de determinats
indicadors per mesurar l'eficàcia de les actuacions cofinançades:
a) Indicadors d'execució relatius a les persones participants:
- Persones aturades, incloses les de llarga durada.
- Persones aturades de llarga durada.
- Persones inactives.
- Persones inactives no integrades en els sistemes d'educació o formació.
- Persones ocupades, inclosos els treballadors per compte propi.
- Persones menors de 25 anys.
- Persones amb estudis d'ensenyament primari (CINE 1) o secundari (CINE 2).
- Persones amb el segon cicle d'ensenyament secundari (CINE 3) o amb ensenyament post-secundari (CINE
4).
- Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8).
- Persones emigrants, participants d'origen estranger, minories (incloses comunitats marginades, com la
població romaní).
- Participants amb discapacitat.
- Altres persones desfavorides.
- Persones sense llar o afectades per l'exclusió d'habitatge.
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- Persones de zones rurals.
b) Indicadors comuns d'execució relatius a entitats:
-Projectes totalment o parcialment realitzats pels agents socials o les organitzacions no governamentals.
- Nombre de microempreses i pimes subvencionades (incloses les cooperatives i les empreses d'economia
social).
c) Indicadors comuns de resultat relatius a les persones participants:
-Participants que han obtingut una qualificació un cop finalitzada la seva participació.
d) Indicadors comuns relatius al desenvolupament de les accions:
-Nombre de joves que no han finalitzat la durada prevista de 6 mesos del contracte en pràctiques i per quina
causa.
-Nombre de joves que han tingut pròrroga de sis mesos més de contractació a càrrec de l'entitat.

Article 12
Autoritzacions vinculades a la formació
La persona responsable d'autoritzar les accions formatives regulades a l'apartat b) de la base 5.1.3.1 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre,
serà la persona titular de l'Àrea de Planificació i Assistència Tècnica de l'Àrea d'Ocupació Juvenil del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

Article 13
Termini, modalitat i documentació de justificació
Les entitats que hagin rebut subvencions d'acord amb aquesta Resolució hauran de presentar la justificació en
els terminis i condicions que estableix la base 21.7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost,
modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.

Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada,
d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 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, davant la
persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de desembre de 2019

Mercè Garau i Blanes
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

(19.351.045)
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