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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les
subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
(ref. BDNS 417322).
En data 7 de desembre de 2017 s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre
TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
Atesa la situació econòmica actual, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) considera necessari
disposar, a les comarques amb els índex d'atur registrat més elevats, del servei ofert per la xarxa d'espais de
recerca de feina, amb la finalitat d'accelerar la inserció laboral de les persones demandants d'ocupació
mitjançant una metodologia activa que les incentiva i motiva per presentar el màxim de candidatures d'acord
amb el seu objectiu professional, i les ajuda a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina
i a adquirir les competències necessàries per realitzar una recerca activa i autònoma.
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;
Vist el Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020 de Catalunya, núm.
CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;
Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;
Vista la Llei 4/2017, del 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 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;
Vist l'Acord del Consell de Ministres que autoritza al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a realitzar despeses
amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import total de 2.399.450,00 euros per atendre la
convocatòria 2018 de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de
l'orientació per a l'ocupació;
Vist l'informe 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;
Per tot això,

Resolc:

Article 1
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Objecte
1.1 Obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de
desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.
1.3 La gestió i el desenvolupament del programa es duran a terme tenint en compte les bases previstes a
l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Article 2
Entitats beneficiàries
En relació a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, podran ser entitats
beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:
a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb
competències en matèria d'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.
b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i
amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal,
valoració de llocs de treball i/o orientació professional.
Queden excloses de la present convocatòria les entitats privades que estiguin inscrites en el Registre de
centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya excepte les que hagin col·laborat en el
programa d'orientació i acompanyament a la inserció o en el programa d'espais de recerca de feina.
c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció
supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de
l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Article 3
Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària
Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Article 4
Aplicació pressupostària i import convocat
4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria 2018 és de
2.399.450,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries D/460.0001.00/3310/0000,
D/460.0001.06/331C/0000, D/482.0001.00/3310/0000, D/482.0001.06/331C/0000,
D/461.0001.00/3310/0000, D/461.0001.06/331C/0000, D/469.0001.00/3310/0000,
D/469.0001.06/331C/0000, D/470.0001.00/3310/0000, D/470.0001.06/331C/0000,
D/481.0001.00/3310/0000 i D/481.0001.06/331C/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya per a l'any 2018, i tenen el caràcter de pluriennal per als anys 2018 i 2019, dotat amb uns imports
màxims d'1.919.560,00 euros per a l'anualitat 2018 i 479.890,00 euros per a l'anualitat 2019.
Si escau, un cop es resolgui la concurrència competitiva d'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 2018.
4.2 Les actuacions previstes en aquesta convocatòria són elegibles a través del Programa Operatiu del Fons
Social Europeu (FSE) 2014-2020 de Catalunya, núm. CCI2014ES05SFOP007 aprovat en el marc de l'objectiu
d'Inversió en Creixement i Ocupació, amb un cofinançament del 50%.
4.3 La concessió de les subvencions previstes a la present convocatòria està condicionada a l'existència de
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crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
4.4 L'atorgament de subvenció es realitzarà als punts d'actuació que hagin obtingut major puntuació en els
criteris de valoració previstos a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, sempre
que s'assoleixi una puntuació mínima de 8 punts al criteri b.2) i una puntuació mínima total de 50 punts, amb
subjecció a la disponibilitat pressupostària i la previsió d'espais de recerca de feina per comarca detallada a
l'annex d'aquesta Resolució.
4.5 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions, es podran
assignar nous atorgaments a punts d'actuació 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,
sempre que les accions subvencionades es puguin realitzar dins dels terminis establerts.
4.6 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, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5
Sol·licituds i termini de presentació
5.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la
present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5.2 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i per mitjans telemàtics, seguint les
indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Espais de recerca de feina en l'àmbit de
l'orientació per a l'ocupació en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web
del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.serveiocupacio.gencat.cat).
5.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 9 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Article 6
Criteris de valoració
Els criteris de valoració així com les ponderacions corresponents estan recollits a la base 12 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre i a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 7
Inici de les actuacions
7.1 Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació, per a l'inici de les actuacions, prevista a la
base 15.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, dintre dels 10 dies hàbils següents a la
notificació de la resolució d'atorgament de subvenció, i en qualsevol cas abans del 31 de desembre de 2018.
7.2 D'acord amb el que preveu l'apartat 10 de l'annex 2 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, la data
d'inici serà la indicada per l'entitat sempre que sigui anterior al 31 de desembre de 2018, que hagi presentat
correctament la documentació preceptiva indicada en la base 15.4 de l´annex 1 esmentada en l´anterior
apartat i que, en la data indicada, tot el personal de l'espai o espais de recerca de feina atorgats estigui d'alta
a la Seguretat Social.
7.3 En cap cas s'autoritzarà una data d'inici anterior a la comunicada per l'entitat en l'imprès de comunicació de
data d'inici, segons model normalitzat, ni anterior a la data en que l'entitat registri la documentació preceptiva
per a l'inici de les actuacions.
7.4 En cas que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya detecti errors o mancances en la documentació
presentada per l'entitat beneficiària, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o
aporti la documentació preceptiva, i es determinarà la data d'inici d'acord amb el que preveu l'apartat 10 de
l'annex 2 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per al supòsit de requeriment de documentació.
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Article 8
Termini d'execució
El termini d'execució de les actuacions serà de 10 mesos comptadors des de la data d'inici de les actuacions
previstes a l'apartat 10 de l'annex 2 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Article 9
Línies d'actuació
La línia d'actuació per a l'exercici 2018 està adreçada a persones demandants d'ocupació no ocupades inscrites
al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que compleixin els requisits previstos a l'apartat 8 de l'annex 2 de
l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, i es desenvoluparà d'acord amb el que estableix l'esmentat annex 2,
d'especificacions tècniques.

Article 10
Àmbit territorial
D'acord amb la distribució comarcal que preveu l'annex d'aquesta Resolució, a cada municipi s'autoritzarà com
a màxim un espai de recerca excepte en el municipi de Barcelona on s'autoritzaran fins a 4 espais de recerca.

Article 11
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el
règim de recursos es regulen a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.

Article 12
Indicadors
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant les aplicacions informàtiques de gestió del programa
previstes a l'apartat 4) de l'annex 2 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, recollirà, durant l'execució
del programa, les dades necessàries per a la certificació i/o justificació de les subvencions rebudes al Fons
Social Europeu per al període 2014-2020, a la Conferència sectorial d'Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de
Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix Servei Públic d´Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de
polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Disposició final

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

Barcelona, 26 de setembre de 2018

Mercè Garau i Blanes
Directora
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Annex
Distribució dels espais de recerca de feina i puntuació del criteri de cobertura territorial

Comarca

Municipi

Alt Camp

Valls

15 punts

1

Alt Empordà

Figueres

15 punts

1

Alt Penedès

Puntuació criteri cobertura
territorial

Roses

5 punts

Castelló d'Empúries

3 punts

L'Escala

2 punts

Vilafranca del Penedès

15 punts

Sant Sadurní d'Anoia
Anoia

Bages

Baix Ebre

Igualada

15 punts

Piera

7 punts

Vilanova del Camí

6 punts

Manresa

15 punts

Baix Llobregat (zona

ISSN 1988-298X

1

1

2 punts

Reus

15 punts

Cambrils

4 punts

Mont-roig del Camp

2 punts

Tortosa

15 punts

Deltebre
Baix Empordà

1

3 punts

Sant Joan de
Vilatorrada
Baix Camp

Espais de recerca de feina per
comarca

1

1

5 punts

Palafrugell

15 punts

Sant Feliu de Guíxols

14 punts

Palamós

10 punts

La Bisbal d'Empordà

8 punts

Calonge

6 punts

Torroella de Montgrí

5 punts

Castell-Platja d'Aro

5 punts

Martorell

15 punts
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nord)

Baix Llobregat (zona
centre)

Baix Llobregat (zona
sud)

Baix Penedès

Barcelonès

Sant Andreu de la
Barca

12 punts

Olesa de Montserrat

12 punts

Esparreguera

11 punts

Molins de Rei

9 punts

Abrera

5 punts

Corbera de Llobregat

5 punts

Pallejà

4 punts

Cornellà de Llobregat

15 punts

Esplugues de
Llobregat

7 punts

Sant Feliu de
Llobregat

6 punts

Sant Vicenç dels Horts

6 punts

Sant Joan Despí

5 punts

Vallirana

2 punts

Sant Just Desvern

2 punts

Sant Boi de Llobregat

15 punts

Viladecans

11 punts

El Prat de Llobregat

11 punts

Castelldefels

9 punts

Gavà

7 punts

El Vendrell

15 punts

Calafell

9 punts

Cunit

4 punts

Barcelona

15 punts

L'Hospitalet de
Llobregat

3 punts

Badalona

3 punts

Santa Coloma de
Gramenet

2 punts

Sant Adrià de Besòs
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Garraf

Vilanova i la Geltrú

15 punts

Sant Pere de Ribes

7 punts

Sitges

4 punts

Cubelles

3 punts

1

Garrotxa

Olot

15 punts

1

Gironès

Girona

15 punts

1

Salt

7 punts

Cassà de la Selva
Maresme

Montsià

1 punt

Mataró

15 punts

Premià de Mar

3 punts

Pineda de Mar

3 punts

Tordera

2 punts

Calella

2 punts

Malgrat de Mar

2 punts

El Masnou

2 punts

Vilassar de Mar

1 punt

Canet de Mar

1 punt

Arenys de Mar

1 punt

Argentona

1 punt

Montgat

1 punt

Premià de Dalt

1 punt

Sant Andreu de
Llavaneres

1 punt

Amposta

15 punts

Sant Carles de la
Ràpita
Osona

2

1

9 punts

Vic

15 punts

Manlleu

9 punts

Torelló

4 punts

1

Segrià

Lleida

15 punts

1

Selva

Blanes

15 punts

1
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Lloret de Mar

11 punts

Santa Coloma de
Farners
Tarragonès

Vallès Occidental

Vallès Oriental
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3 punts

Tarragona

15 punts

Salou

3 punts

Vila-seca

2 punts

Torredembarra

2 punts

Terrassa

15 punts

Sabadell

13 punts

Rubí

5 punts

Cerdanyola del Vallès

3 punts

Sant Cugat del Vallès

3 punts

Ripollet

3 punts

Montcada i Reixac

2 punts

Barberà del Vallès

2 punts

Santa Perpètua de
Mogoda

1 punt

Badia del Vallès

1 punt

Castellar del Vallès

1 punt

Palau-solità i
Plegamans

1 punt

Sant Quirze del Vallès

1 punt

Castellbisbal

1 punt

Granollers

15 punts

Mollet del Vallès

14 punts

Canovelles

5 punts

Montornès del Vallès

5 punts

Les Franqueses del
Vallès

4 punts

Sant Celoni

4 punts

Parets del Vallès

4 punts

La Llagosta

4 punts
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Cardedeu

4 punts

Caldes de Montbui

3 punts

Lliçà d'Amunt

3 punts

La Garriga

3 punts

La Roca del Vallès

2 punts

(18.275.042)
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