RESOLUCIÓ
per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures
derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els
PROJECTES SINGULARS de la Línia 1, convocatòria anticipada de l’any 2020 que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Per part del Govern de l’Estat, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, s’han adoptat determinades mesures i recomanacions preventives i de
contenció en relació amb la situació i evolució de la COVID-19.
Per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a òrgan competent per
gestionar i coordinar les polítiques actives per a l’ocupació i desenvolupar la formació
professional per a l’ocupació, entre d’altres competències, es va publicar al DOGC, la
Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures
extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’article 2.5 d’aquesta Resolució preveu que per a tots aquells programes que no quedin
coberts per a les indicacions previstes en aquesta Resolució, la Direcció del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya aprovarà les instruccions o resolucions que siguin
necessàries per ajustar o ampliar el termini i les condicions d'execució de les actuacions
que s'hagin vist afectades per l'estat d'alarma, en els mateixos termes que preveuen en
la Resolució esmentada.
Concretament, resta pendent dictar les resolucions relatives a les sol·licituds de
subvencions presentades d’acord amb la 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), per tal de reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals
de persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació,
programa que es veu afectat per les mesures adoptades de prevenció i contenció de la
COVID-19.
Per tot això i d’acord amb les mesures incloses en la Resolució esmentada es fa
necessari dictar les instruccions relatives a les mesures flexibilitzadores de la
convocatòria anticipada 2020, Projectes Singulars de la Línia 1, per tal d’establir tant el
termini d’execució de les actuacions subvencionables, com d’ajustar les condicions
d’execució de les actuacions que s’hagin vist afectades per l’estat d’alarma o les
possibles situacions derivades de la pandèmia COVID – 19.
Així doncs, d'acord amb els criteris dictats per la Intervenció General de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, escoltades les entitats col·laboradores del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i afectades per la situació actual i fent l'exercici de valoració
per determinar si la suspensió o la continuació de la tramitació serveix per evitar greus
perjudicis als drets i interessos de les persones i entitats interessades i si és
indispensable per a la protecció de l'interès general, el funcionament dels serveis bàsics
o que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat
d'alarma, es conclou que cal, en determinats programes i actuacions de foment
promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ajustar les actuacions objecte
de subvenció a les necessitats actuals, com una oportunitat de minimitzar l'impacte
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econòmic i social de la pandèmia de COVID-19, a l'empara d'allò que preveu l'article
5.2.c) del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei
7/2020, de 17 de març.
Atès que, tant l'article 5.2 del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, com l'apartat 4.5 dels
Criteris de la Intervenció General de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
01/2020, habiliten l'òrgan concedent per adoptar, motivadament, les mesures
necessàries relatives a les actuacions subvencionades i que, en aquest cas, 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, estableix que l'òrgan competent per dictar la present
Resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Per tot això,
RESOLC:
Article 1. Objecte
Aquesta Resolució té per objecte establir les instruccions sobre les mesures de
flexibilització en relació amb els terminis i les condicions d'execució de les actuacions
que s’hagin vist afectades per l’estat d’alarma o les possibles situacions derivades de la
pandèmia COVID – 19, en el marc de la convocatòria anticipada 2020 dels Projectes
Singulars Línia 1.
Les bases reguladores d’aquest Programa són les previstes a 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, modificada
per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Les mesures adoptades per aquesta Resolució estan destinades a les actuacions
previstes a la 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).

Article 3. Mesures de flexibilització adoptades
3.1 Termini màxim d’execució del projecte.
Atès el retard en l'inici de l'execució del projecte a causa de la Covid-19, els projectes
tindran una durada màxima d’11 mesos i es podran iniciar des de l’endemà de la
publicació de la resolució d’atorgament definitiva i hauran de finalitzar el 31 de juliol del
2021 com a màxim.
3.2 Mesura relativa a les ràtios de les persones professionals vinculades a l’actuació
d’orientació.
Amb l’objectiu d’adequar les diferents actuacions d’orientació a les mesures preventives
sanitàries dictades per les autoritats corresponents i, d’acord amb les recomanacions
indicades en el “Pla d’obertura de centres educatius en la finalització del curs 2019-2020
i del proper curs 2020-2021” dictat pel Departament d’Educació, les ràtios de les
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persones participants vinculades a l'actuació d'orientació es redueix a un màxim de 15
persones i un mínim de 10 per els grups de col·lectius generalistes
En el cas de les ràtios de les persones participants per als grups de col·lectiu de
diversitat funcional i aquelles entitats que han sol·licitat i acceptat un número de joves
diferent a l’estàndard, aquesta mesura no tindrà afectació.
3.3 Mesura relativa a l’adequació dels espais de formació i de les modalitats formatives.
En cas que, durant l’execució del projecte, per motius relacionats amb la pandèmia, les
entitats necessitin modificar la modalitat formativa presencial, ho podran sol·licitar
mitjançant el canal Tràmits de la Generalitat de Catalunya o l’EACAT al responsable de
Planificació i Assistència Tècnica que serà qui valorarà la possibilitat d’acceptar la
modificació a través de la resolució corresponent.
Els espais formatius i els mitjans emprats s’hauran d’adaptar a les instruccions i
recomanacions que ha dictat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:
- Resolució TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures
extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

- Resolució, de 13 de maig de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció per la qual es
defineixen els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions
formatives dels Programes que inclouen formació professional per a l’ocupació,
promogudes i/o finançades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les
mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pe la COVID19.
Les entitats beneficiàries hauran de garantir el compliment d’aquestes instruccions i
recomanacions, per la qual cosa hauran de signar la declaració responsable
contemplada en l’article 5 d’aquesta Resolució. Aquest document s’haurà de presentar
abans de l’inici de les actuacions.
3.4 Mesura sobre l’adequació de la determinació de la quantia a atorgar per l’actuació
de formació professionalitzadora:
La determinació de la quantia a atorgar, de l’actuació formació a mida, donada la
reducció de la ràtio dels grups de participants indicada en el punt 2 d’aquesta article 3,
es realitzarà de la manera següent:
Es determinarà la quantia de l’ajut a atorgar, d’acord amb el que estableix l’article 6.2 de
la Resolució TSF3520/2019, de 12 de desembre, i sobre aquesta s’aplicarà un
percentatge d’increment igual al percentatge de reducció aplicat al ràtio de grup de
participant.
Un cop executada l’actuació, l’entitat beneficiària haurà de justificar el cost de l’actuació,
acreditant despeses de les previstes a la base 9 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost.
En cap cas, es podrà superar l’import màxim atorgat per a l’actuació de formació.
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3.5 Mesura flexibilitzadora sobre la modalitat de les visites a l’entorn productiu
Es flexibilitza la modalitat de visita a l’entorn productiu definida a la base 13.1.1.a.1.iii de
l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, podent valorar durant l’execució del projecte altres
modalitats per tenir el coneixement de l’entorn productiu, sempre que aquests canvis
siguin motivats pels efectes derivats de la COVID-19.
En cap cas es redueix el nombre de visites que s’havia compromès l’entitat a realitzar
durant l’execució del projecte.
L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar mitjançant els canals habituals de comunicació
el canvi pactat entre l’entitat beneficiària i l’empresa a la que s’havia de fer la visita, al
tècnic de seguiment del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que tingui assignat i el
responsable de Planificació i Assistència Tècnica, li comunicarà, si s’accepta aquest
canvi.
3.6 Mesures relatives a la inserció laboral
a) En el cas que la taxa d’atur entre joves de 16 a 29 anys superi el 30% en
qualsevol moment de la convocatòria, d’acord amb les bases 5.10 i 25.4.a de
l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, les entitats que s’hagin compromès a una
inserció superior a l’establerta a la base 5.10 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3
d’agost, i que així ho hagin indicat a la sol·licitud, d’acord a la base 13.1.1 c) de
l’Ordre esmentada, se’ls hi aplicarà una reducció d’un 20% del percentatge
d’inserció al que s’havien compromès a la sol·licitud.
L’obtenció d’aquestes dades serà mitjançant l’Enquesta de Població Activa
(EPA).
b) Es comptaran per a la inserció, aquelles persones joves participants de 16 a 25
anys que retornin al sistema educatiu reglat i que, com a mínim, hi assisteixin
durant 3 mesos.
Caldrà un certificat del centre educatiu confirmant la permanència de la persona
jove aquests 3 mesos.
c) Amb l’objectiu de poder acreditar la comptabilització del retorn al sistema
educatiu com a inserció laboral, s’amplia en un mes més, el termini a partir de la
finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció.
3.7 Mesura d’adequació d’aquells projectes que contemplin diferents edicions en el
període d’execució.
Una vegada s’hagi publicat al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya la resolució provisional prevista a la base 14.2.6 de l’Ordre TSF/142/2018, de
3 d’agost, aquelles entitats que van presentar a la sol·licitud un projecte de diferents
edicions podran reformular el projecte, el pressupost i les persones destinatàries per
adaptar-los, en cas que la reducció final de mesos faci impossible executar el projecte
de la manera prevista inicialment per raons derivades i relacionades directament amb la
crisi ocasionada per la COVID-19.
Aquesta reformulació caldrà fer-la en el període d’al·legacions a la Resolució
d’atorgament provisional.
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3.8 Mesura de flexibilització de la jornada imputable del prospector laboral.
Amb l’objectiu de poder facilitar la contractació de la persona prospectora i les seves
tasques en el projecte, en els casos que aquesta estigui contractada a jornada parcial
es podrà compactar els mesos d’execució d’aquesta actuació, fins a completar la
jornada completa de la persona prospectora i sense arribar a superar l’import establert
per a aquesta actuació. Es podrà consultar a la Guia d’execució del Programa les
diverses possibilitats de compactació.

Article 4. Comunicació de les mesures
Les entitats beneficiàries es comunicaran amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
per presentar les sol·licituds d’autorització, declaracions responsables i qualsevol altre
document d’acord amb les indicacions d’aquesta Resolució, a través del tràmit
d’aportació de documentació corresponent a aquesta convocatòria, i per a cada
expedient.
Article 5. Mesures de seguretat en la represa de l’activitat
En compliment dels deures en matèria preventiva, un cop finalitzat l'estat d'alarma, les
entitats beneficiàries quan reprenguin la seva activitat presencial 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 anomenat “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus
SARS-CoV-2”
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesures
coronavirus/).
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=G14
6NIA-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 6. Publicitat i efectes
Es dona publicitat a aquesta Resolució a través del Tauler electrònic de l´Administració
de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) per al general coneixement.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
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La present Resolució entrarà en vigor des de l'endemà de la seva publicació, si bé els
seus efectes es retrotrauen a la data establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, en la qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 i fins la finalització d’aquest estat d'alarma i les seves
respectives pròrrogues.
No obstant l’anterior, les mesures previstes en la present Resolució que tinguin un
termini determinat de durada, se subjectaran a aquest termini, i sens perjudici de
possibles modificacions que puguin incorporar-se a la relació de procediments
administratius la tramitació dels quals es decideix continuar, i establerts per instrucció
posterior.

Article 7. Règim de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data d'inici de la
seva publicació, d'acord amb l'article 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 considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona,

Ariadna Rectoret i Jordi
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
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