DECRET 204 / 2016
“Vist que en data 4 d’agost de 2016 ha sortit publicada al DOGC número 7177 la Resolució
TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria
anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació.
Vist que el programa Joves per l’ocupació, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) està regulat per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació, modificada per l’Ordre
EMO/254/2015, de 5 d’agost.
Vist que ell programa “Joves per a l’ocupació 2016” és un programa de suport a l’experiència
pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció
laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.
Vist que tots els municipis amb menys de 20.000 habitants i els sis ajuntaments entre 20.000 i
30.000 habitants que en aquesta edició podien demanar la subvenció directament, han optat per
continuar en el programa comarcal i que sigui el Consell Comarcal qui efectuï la gestió en el seu municipi,
participant per tant el el projecte els ajuntaments de: Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló,
Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, la Palma de
Cervelló, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires,
Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana.
Vist el contingut del projecte i les característiques de la sol·licitud de subvenció que el Consell
Comarcal del Baix Llobregat presenta, d’acord amb els interessos manifestats pels ajuntaments
participants :
Nombre total de participants sol·licitats: 80 joves
Actuacions sol·licitades
Actuacions de tutorització i acompanyament a la
inserció
Actuacions de formació
Formació complementària en ESO
Actuació de promoció en empreses i difusió
Incentius als participants
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

Joves
participants
80
80
45
80
80

Mòdul màxim
1.800,00 €
6,5 x hora x jove
180,00 €
100,00 €
600,00 €

Import
sol·licitat
144.000,00 €
142.480,00 €
8.100,00 €
8.000,00 €
48.000,00 €
350.580,00 €

La relació de cursos que es sol·liciten dins de la formació professionalitzadora són:
-

Protecció i preparació de superfícies de vehicles – 290h. per a 16 joves.
Mosso de magatzem – 230h. per a 16 joves.
Auxiliar- dependent de comerç – 300h. per a 16 joves.
Mantenidor/a integral – 270h. per a 16 joves.
Auxiliar de cuina i cambrer – 280h. per a 16 joves.

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic amb data
28 de setembre, amb diligència de proposta de la Gerència, fent constar que la data límit per a la
presentació de la sol.licitud és el dia 30 de setembre, sense que hagi prevista amb anterioritat a

aquesta data sessió de la Junta de Govern, òrgan competent per aquest acte per delegació
plenària.
Vist que per acord plenari de 24 de juliol de 2015 es va facultar la Presidència per a
l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern, per raons fonamentades
d’urgència.
Per tot això, aquesta presidència, en virtut de les facultats que tinc conferides,
HE RESOLT
PRIMER.L’aprovació amb caràcter d’ugència de la sol·licitud al Serveis d’Ocupació de Catalunya
de subvenció per al programa Joves per l’ocupació 2016, per un import total de 350.580,00 euros, i
segons les característiques descrites:
Nombre total de participants sol·licitats: 80 joves
Actuacions sol·licitades
Actuacions de tutorització i acompanyament a la
inserció
Actuacions de formació
Formació complementària en ESO
Actuació de promoció en empreses i difusió
Incentius als participants
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

Joves
participants
80
80
45
80
80

Mòdul màxim
1.800,00 €
6,5 x hora x jove
180,00 €
100,00 €
600,00 €

Import
sol·licitat
144.000,00 €
142.480,00 €
8.100,00 €
8.000,00 €
48.000,00 €
350.580,00 €

La relació de cursos que es sol·liciten dins de la formació professionalitzadora són:
-

Protecció i preparació de superfícies de vehicles – 290h. per a 16 joves.
Mosso de magatzem – 230h. per a 16 joves.
Auxiliar- dependent de comerç – 300h. per a 16 joves.
Mantenidor/a integral – 270h. per a 16 joves.
Auxiliar de cuina i cambrer – 280h. per a 16 joves.

SEGON.Tramitar la sol.licitud en temps i forma mitjançant la plataforma EACAT, formalitzant així
la sol.licitud de subvenció i comunicar aquest Decret al Ajuntaments participants i al Servei d’Ocupació de
Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
TERCER.-

Ratificar el present Decret a la pròxima junta de govern local que es celebri.

Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
a Sant Feliu de Llobregat a 29 de setembre de 2016.

