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Núm. exp.: SOC018/18/00015

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIO DE CATALUNYA

Convocatòria: Joves en pràctiques
Exercici pressupostari: 2018

RESOLUCIÓ
Fets
1.

El/la Sr./Sra. MARC VILAHUR CHIARAVIGLIO, amb NIF 40372172L, en representació de
l’entitat XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI, amb CIF G63122402, i domicili Carrer de
la Sagrada famíia, 7 , 08500, Vic, ha presentat una sol·licitud de subvenció en data 27 de
juliol de 2018 per un import total de 22.000 euros, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de
12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol,
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018.

2.

L’entitat sol·licitant ha acreditat el compliment dels requisits previstos a la Base 4 de l’annex
1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, abans esmentada.

3.

Les sol·licitud presentada s’ha valorat segons els criteris de repartiment establerts a l’article
8 de la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol i la base 13 de l’annex 1 de l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, abans esmentades.

Fonaments Jurídics
1.

La competència per dictar la present Resolució correspon a la persona que ocupa la
direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb el que estableix la base
15 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, abans esmentada.

2.

L’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, conté les bases reguladores del Programa
Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya així com el règim jurídic aplicable a aquest.

3.

L’entitat ha de complir les obligacions, establertes a la Base 23 de l’annex 1 de l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol, i que l’incompliment serà causa de revocació tal i com
estableix la Base 25 de l’annex 1 de la mateixa Ordre. També haurà de complir les
indicacions desplegades mitjançant la Guia de prescripcions tècniques, que complementa
la normativa de la convocatòria.

4.

La justificació de la realització de les actuacions subvencionables es farà segons el que
estableix la Base 21 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, i el seu
incompliment serà causa de revocació tal i com estableix la Base 25 de l’annex 1 de la
mateixa Ordre.

5.

Les entitats beneficiàries han d’informar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels
indicadors d’execució i de resultats, comuns i específics, corresponents a la gestió de la
subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al
Fons Social Europeu, tal i com estableix la Base 23 i 29 de l’annex 1 de l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol i l’article 12 de la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol,
abans esmentades.

6.

El beneficiari de la subvenció ha de presentar en el supòsit de fons públics percebuts com
a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable, carta de pagament de reintegrament així
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com dels interessos legals que en derivin a comptar des del termini de finalització per la
presentació de la justificació econòmica.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIO DE CATALUNYA

7.

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017 prorrogats segons l’article 33 del Text refós de la llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i vista la Instrucció
1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de pressupostos i la
Intervenció General, per la 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
2018.

A proposta del responsable de l’Àrea d’Ocupació Juvenil, i en ús de les atribucions que em són
conferides,
RESOLC:
1.

Atorgar a l’entitat XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI, amb NIF G63122402, una
subvenció de 22.000 euros per a la contractació de 2 persones joves en pràctiques amb
càrrec a la partida pressupostària D/460000142/331E/0000, D/461000142/331E/0000,
D/469000142/331E/0000,
D/481000142/331E/0000,
D/482000142/331E/0000
i
D/484000142/331E/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a
l'any 2018 i per a l’any 2019.

2.

L’article 5 de la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol estableix el cofinançament del
91,89% de l’actuació en el marc del Programa operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, CCI
2014ES05M9OP001, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu dins de l’Eix Prioritari 5, la Prioritat d’Inversió 8.2, i l’Objectiu Específic 8.2.4.

3.

El pagament de la subvenció atorgada es farà de la manera següent:
Un 80 % en concepte de bestreta que tramitarà un cop l’entitat hagi presentat, la llista de
llocs de treball validada per l’Oficina de Treball i el/s contracte/s de treball i el 20 % restant
es tramitarà un cop l’activitat subvencionada hagi estat degudament justificada, d’acord
amb el que estableixi la normativa aplicable. Els pagaments es podran fraccionar en parts
d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves
disponibilitats.

Notifiqueu aquesta Resolució a les persones interessades d’acord amb el que preveuen els
articles del 40 a 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, i advertiu-les que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Secretaria del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la notificació d’aquesta Resolució.

Mercè Garau i Blanes
Directora
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