
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC –
REFERENTS) (ref. BDNS 601029).

El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases per establir
l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es van posar en marxa una cartera de
serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en l'Estratègia.

En aquest sentit, en data 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre,
per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 2015. Així mateix i amb l'objectiu de reduir
l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les convocatòries posteriors.

En data 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es modificava
l'ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la
qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més rellevants de la figura
dels/de les impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població més jove i vulnerable que, entre altres
situacions, va causar l'abandonament escolar prematur.

Per això, el 2018, es publica l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aprovaven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent
d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual
s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa
del Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 427438), amb la que es creava una nova figura com a
personal tècnic referent d'ocupació juvenil per informar i acompanyar a les persones joves més vulnerables en
el seu procés d'orientació i/o assessorament laboral.

En data 7 d'agost de 2019, es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre
TSF/200/2018, de 29 de novembre, i posteriorment la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual
s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al
Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 477481).

Durant l'any 2020, la irrupció de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19 ha impactat directament en
la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint el servei als i les joves,
mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests moments ha estat més important que mai, la
necessitat de facilitar un espai d'acompanyament integral a algunes d' aquestes persones joves i les seves
famílies.

Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i fan més necessari
que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats especialitzades que han emergit com a
referents pels joves en els seus territoris. Ara toca, acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors
laborals estan generant ocupació, però també, i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les
seves conseqüències.

Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar continuïtat al Programa
referent d'ocupació juvenil, amb la contractació per 12 mesos de professionals, que permeti l'establiment d'una
figura que sigui referent d'ocupació juvenil en cada territori, amb dos objectius principals; per una banda,
treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les
persones joves; i, d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més
convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials.
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Les subvencions previstes en aquesta Resolució estan destinades a unitats especialitzades en accions
d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com al treball en xarxa amb els diferents agents
al territori que treballen amb adolescents i joves amb especials vulnerabilitats per la qual cosa és d'interès
públic la seva tramitació per la via d'urgència donat que són finançades amb càrrec als fons de la Conferència
Sectorial per a Assumptes Laborals per a l'any 2021 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 2021.

Les accions s'han d'iniciar abans de finalitzar l'any 2021 i això significa que l'atorgament de les subvencions
s'ha de notificar amb temps suficient per poder presentar la documentació preceptiva per a l'inici efectiu de les
accions per part de les entitats beneficiàries i per a la seva validació per part del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya. És per garantir això que s'ha apreciat la necessitat d'agilitzar els tràmits de revisió i valoració de les
sol·licituds, així com els de resolució i notificació dels atorgaments, amb la finalitat d'abreujar el temps
necessari per a la realització d'aquests tràmits i, en conseqüència, disposar del temps suficient.

Amb aquest objectiu, vista la data de publicació i atesa l'existència de raons d'interès públic que ho aconsellen,
s'ha acordat la tramitació d'urgència d'aquesta convocatòria en els termes previstos a l'article 33 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual cosa
comporta la reducció, a la meitat, de tots els terminis previstos, llevat els de presentació de sol·licituds i
presentació de recursos. Queda recollit d'aquesta manera a la disposició addicional d'aquesta Resolució.

Atesa la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Ateses la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la Llei
5/2020, de 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient;

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

A aquesta Resolució li són aplicables 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, després d'informar-ne prèviament el Consell
de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i fent 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

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2021, per a la presentació de sol·licituds per
a la concessió de subvencions previstes a l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent
d'ocupació juvenil (DOGC núm. 7759A, de 30 de novembre de 2018), modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d
´1 d'agost (DOGC núm. 7934 de 7 d'agost de 2019).

Article 2

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables les descrites a les bases 2 i 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018,
de 29 de novembre.

Concretament, es consideren actuacions subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa
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referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició de les
persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i que consisteixen principalment en:

   a) Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves.

   b) Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d'altres dispositius
sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor
situació dels i les joves d'un territori.

Article 3

Entitats beneficiàries

3.1 Poden participar en aquesta convocatòria les administracions locals de Catalunya, previstes en la base
3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques
relacionades a l'annex d'aquesta Resolució, de distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació
juvenil per a la convocatòria 2021, incloses les que no disposin d'un Punt d'Informació Juvenil o d'una Oficina
jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar un
espai adient per a executar les actuacions previstes en aquesta Resolució.

3.2 Les entitats que participin en aquesta convocatòria han de tenir, o han de poder posar a l'inici del projecte,
a disposició del personal tècnic referent d'ocupació juvenil, l'equipament tecnològic suficient per a dur a terme
les actuacions previstes a la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Aquest equipament és un ordinador amb accés a Internet.

Article 4

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/200/2018, de 29 de novembre. El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura
de les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció.

Article 5

Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 6 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.238.400,00 euros, amb càrrec a les
partides pressupostàries D/460000104/331l/0000 i D/469000104/331I/0000 del pressupost del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2021.

6.1.1 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

6.1.2 La concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució, resten condicionades a la disponibilitat
efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

6.1.3 D'acord amb l'article 20.1 de la llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020, en les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta
d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat
crèdit, d'acord amb el que estableix l'article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït
efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.

6.2 Les actuacions que preveu aquesta Resolució van a càrrec dels programes acordats en la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2021, i segons l'Ordre
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TES/527/2021, de 26 de maig, por la que es distribueixen territorialment per l'exercici econòmic de 2021 per la
seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, crèdits de l'àmbit laboral finançats en
càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, no finançat amb el Mecanisme de Recuperació i resiliència incloent
aquells destinats a l'execució del “Plan de choque por el Empleo Joven 2019-2021 i del Plan Reincorpora-T
2019-2021”.

Les actuacions previstes en aquesta Resolució, són elegibles en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-
2020, NºCCI2014ES05M9OP001, del Fons Social Europeu, dins de l'Objectiu Temàtic 8, l'Eix Prioritari 1, la
Prioritat d'Inversió 8.7, l'Objectiu Específic 8.7.1, la mesura 8.7.1.1 i la categoria d'intervenció 108 i la tipologia
d'operació 14: actuacions de modernització i millora dels serveis d'ocupació per incrementar l'accés a l'ocupació
dels col·lectius més allunyats del mercat de treball, amb un cofinançament del 50%.

6.3 En el supòsit que, després de resoldre la convocatòria, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, es podran
assignar nous atorgaments de sol·licituds que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost
disponible i que complien els requisits per obtenir la subvenció que disposen aquestes convocatòries, seguint
l'ordre de prelació d'acord amb la data de l'assentament de registre de les sol·licituds.

6.4 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reduir parcialment o totalment 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 7

Quantia

7.1 La quantia de la subvenció a la qual fa referència la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de
novembre, d'1 d'agost, és d'un import econòmic de, com a màxim, 36.800,00 euros per unitat referent
d'ocupació juvenil.

7.2 El màxim d'unitats especialitzades d'ocupació juvenil a subvencionar per a cada tipus d'entitat, tal com
estableix la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, són les establertes a l'annex
d'aquesta Resolució.

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació de les sol·licituds és de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8.2 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/200/2018, de 29 de novembre.

8.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 10 de l'annex 1
de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 9

Documentació de sol·licitud

La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 11 de l'annex 1 de
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 10

Requisits per obtenir la subvenció

10.1 Els requisits per obtenir la subvenció estan recollits a les bases 5, 6 i 13 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/200/2018, de 29 de novembre i els previstos en aquesta Resolució.

10.2.Per a les entitats previstes a l'annex d'aquesta Resolució, els requisits per obtenir la subvenció
s'estableixen pel nombre d'unitats especialitzades en ocupació juvenil sol·licitades per les entitats beneficiàries i
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pel nombre màxim d'unitats especialitzades als quals fa referència l'annex d'aquesta Resolució.

Article 11

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions és de concurrència no competitiva d'acord amb la base 14.1 de
l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 12

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

12.1 L'òrgan competent per instruir és la persona responsable de Serveis d'Atenció i Suport als joves de l'Àrea
d'Ocupació Juvenil d'acord amb la base 14.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

12.2 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, i el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos és el
previst a la base 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

12.3 D'acord amb la base 15.2 de l'annex 1 de TSF/200/2018, de 29 de novembre, el termini màxim per
emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de la publicació de la
convocatòria.

Article 13

Termini d'execució

13.1 Es considerarà l'inici de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria el dia que es posin en funcionament
les unitats especialitzades d'ocupació juvenil mitjançant la contractació del personal tècnic referent. La data
màxima d'inici de la contractació és el 31 de desembre de 2021, i la data màxima de finalització de l'acció
subvencionable és el 30 de desembre de 2022, aquesta inclosa.

13.2 Es considera com a contracte als efectes del que preveu l'apartat 1 d'aquest article, la pròrroga dels
contractes efectuats per aquelles entitats que, havent obtingut la subvenció del Programa referent d'ocupació
juvenil a la convocatòria 2020, vulguin prorrogar el contracte de la persona tècnica referent.

13.3 El Programa tindrà una durada màxima de 12 mesos d'acord amb la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 14

Documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària

La documentació d'execució que es genera en el desenvolupament de les actuacions i que les entitats
beneficiàries han de custodiar o presentar com a evidències de la realització de les actuacions a la que fan
referència les bases 5 i 20 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, és la següent:

a) Documentació a custodiar:

- Acreditació de la titulació o experiència laboral o de la competència de les persones tècniques referents.

- Certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

- Expedients individuals de les persones joves ateses.

b) Documentació a lliurar en un termini màxim de 15 dies hàbils un cop realitzada la contractació:

- Sol·licitud d'alta a la xarxa telemàtica de Galileu. G146NPROJ-020

- Declaració responsable per a l'accés a la xarxa telemàtica Galileu. G146NPROJ-021

- Declaració responsable sobre retribucions. Model normalitzat G146NIA-363.
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- Còpia del/s contracte/s de treball de cada persona treballadora.

- Fitxa de participant en operacions cofinançades amb el Fons Social Europeu, on es recolliran indicadors sobre
el personal tècnic referent. Model normalitzat G146NIA-323

c) Altra documentació a lliurar durant l'execució:

- Pla de treball inicial.

- Memòria d'activitat quadrimestral. Model normalitzat G146NPROJ-003.

- Sol·licitud de baixa de la xarxa telemàtica Galileu, si s'escau. G146NPROJ-022

Les Guies de Prescripcions Tècniques determinaran els terminis de presentació de la documentació en les fases
d'execució, verificació i tancament.

Article 15

Termini, modalitat i documentació de justificació

Les entitats que hagin rebut subvencions d'acord amb aquesta Resolució han de presentar la justificació en els
terminis i condicions que estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Article 16

Indicadors

16.1 D'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, els indicadors i els
mecanismes de recollida d'aquests són els següents:

- Actuacions directes d'informació, orientació i acompanyament

. Nombre d'accions amb joves.

. Nombre d'accions amb famílies.

. Nombre d'accions no presencials.

- Actuacions de coordinació i participació amb altres agents al territori.

. Nombre d'accions amb Instituts i d'altres espais educatius.

. Nombre d'accions amb entitats socials.

. Nombre d'accions amb oficines de Treball, Joventut i Serveis Socials.

16.2 La certificació de les actuacions a l'FSE exigeix la recopilació de determinats indicadors de productivitat i
de resultats per mesurar l'eficàcia de les actuacions cofinançades:

- Comuns de productivitat relatius als participants (entenent com a participants, els referents contractats).

. 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, incloses les treballadores 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 postsecundari (CINE 4).

. Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8566 - 20.12.20216/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21351013-2021



. Immigrants, 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.

. Persones de zones rurals.

- Comuns de productivitat relatius a entitats

Nombre de projectes adreçats a les administracions públiques o als serveis públics en l'àmbit nacional, regional
o local.

16.3 Per a la recollida, custòdia i tractament de dades de caràcter personal, en el marc del Programa operatiu
d'Ocupació Juvenil 2014-2020, s'haurà de seguir les indicacions de la Instrucció 10/2020 per a la recollida,
custòdia i tractament de dades de caràcter personal en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu
(FSE) 2014-2020 de Catalunya (CCI2014ES05SFOP007) i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020
(CCI2014ES05M9OP001).

Mitjançant el procediment indicat en la Instrucció 10/2020, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà
obtenir els indicadors de productivitat relatius a persones esmentats.

Article 17

Eines informàtiques de gestió de les actuacions

El personal tècnic referent disposarà de l'aplicatiu informàtic GALILEU, per gestionar, informar i fer el
seguiment de les actuacions desenvolupades. Mitjançant aquest aplicatiu es recollirà la informació qualitativa i
quantitativa de les dues tipologies d'actuacions. Per una banda, actuacions directes, d'informació, orientació i
acompanyament als i les joves. I d'altra banda, actuacions de coordinació amb els diferents agents del territori.

Article 18

Mesures de seguretat

En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries hauran d'adoptar les actuacions i
mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries. Aquestes
mesures caldrà consultar-les o acordar-les quan escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb
els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici
dels temes que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de participació i
representació legals.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de recomanacions de mesures
preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus /).

En aquest sentit, les entitats beneficiàries hauran de presentar declaració responsable d'acord amb el model
normalitzat disponible al Catàleg d'impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf),
indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I
del document de les Recomanacions esmentat.

Article 19

Publicitat i efectes

Es dóna publicitat a aquesta Resolució a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al general
coneixement. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La present Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació.
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Article 20

Règim de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
persona titular de la Secretaria de Treball del Departament d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes,
comptat des de l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb 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, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o
qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Disposició transitòria

Aquelles entitats que, havent obtingut la subvenció del Programa referent d'ocupació juvenil a la convocatòria
2020, podran sol·licitar la subvenció per a la pròrroga d'aquestes unitats, dins del termini previst en l'article 13
d'aquesta Resolució, segons el que estableix l'article 1 de l'ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de
l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre.

Disposició addicional primera

Ateses les raons d'interès públic exposades en el preàmbul de la present Resolució, i vist el que disposa l'article
33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'acorda la tramitació d'urgència d'aquesta convocatòria.

Queden reduïts a la meitat els terminis establerts per als tràmits previstos a l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de
novembre, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost llevat la presentació de sol·licituds i la presentació
de recursos.

Per tant, el termini per accedir a les notificacions dels requeriments que efectuï el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya queda establert en 5 dies naturals, i el termini per presentar la resposta als requeriments queda
establert en 5 dies hàbils a comptar des de la data d'accés a la notificació.

Barcelona, 16 de desembre de 2021

Juan José Torres López

Director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Annex

Distribució territorial de les unitats especialitzades d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2021 del Programa
Referents.

- Criteris aplicats:

Per a determinar la distribució territorial s'han mantingut els criteris de la darrera Resolució de convocatòria del
Programa (Resolució TSF2690/2019, de 9 d'octubre), i per tant, s'ha aplicat el criteri de proximitat d'Instituts
considerats de màxima complexitat pel Departament d'Ensenyament; els projectes pilot dels plans educatius
d'entre els 0 als 20 anys; així com aquells territoris amb major impacte en l'acollida de joves migrats sols.

- Distribució territorial:
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CONSELLS
COMARCALS

TÈCNICS REFERENTS
2021

AJUNTAMENTS TÈCNICS REFERENTS
2021

Vallès Occidental 2 Ajuntament de Figueres 1

Baix Llobregat 3 Ajuntament Manresa 1

Maresme 2 Ajuntament Santa Margarida de
Montbui

1

Vallès Oriental 2 Ajuntament del Prat del Llobregat 1

Tarragonès 2 Ajuntament de Reus 1

Baix Camp 1 Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2

Segrià 2 Ajuntament del Vendrell 1

Selva 1 Ajuntament Badalona 2

Gironès 1 Ajuntament Barcelona 5

Alt Empordà 2 Ajuntament Hospitalet de Llobregat 3

Baix Penedès 1 Ajuntament Sant Adrià del Besòs 1

Baix Empordà 1 Ajuntament Santa Coloma de
Gramenet

1

Bages 1 Ajuntament Girona 1

Anoia 1 Ajuntament Salt 2

Garraf 1 Ajuntament de Lloret 1

Osona 2 Ajuntament de Palafrugell 1

Alt Penedès 1 Ajuntament de Mataró 1

Baix Ebre 1 Ajuntament de Lleida 2

Montsià 2 Ajuntament de Tarragona 1

Alt Camp 1 Ajuntament Sabadell 2

Noguera 1 Ajuntament Terrassa 2

Berguedà 1 Ajuntament de Canovelles 1

Garrotxa 1 Ajuntament de Granollers 1

Urgell 1 Ajuntament de Martorell 1

Pla d'Urgell 1 Ajuntament de Manlleu 1

Ribera d'Ebre 1

Pla de l'Estany 1
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Conca de Barberà 1

Segarra 1

Alt Urgell 1

Garrigues 1

Ripollès 1

Pallars Jussà 1

Solsonès 1

Cerdanya 1

Moianès 1

Priorat 1

Terra Alta 1

Pallars Sobirà 1

Aran 1

Alta Ribagorça 1

Total General 51 37

TOTAL 88

(21.351.013)
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