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INTRODUCCIÓ 

Aquest document té com a objectiu guiar a les entitats en el procediment a seguir durant les 

fases de sol·licitud, gestió, execució i justificació de les accions subvencionades d’acord amb 

la Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 

l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 

referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) (ref. BDNS 658814). 

El document remarca els passos més significatius a seguir durant l’execució del programa. 

Tots els requisits i obligacions es detallen a les bases reguladores i a la Resolució de 

convocatòria.  

NORMATIVA 

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. 

Ordre TSF/166/2019, d’1 d’agost, de modificació de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de 

novembre, per la qual s’establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

destinades al Programa referent d’ocupació juvenil. 

Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 

2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 

d'ocupació juvenil.  

1. TRAMESA DE LA DOCUMENTACIÓ 

Les administracions públiques beneficiàries de la subvenció han de lliurar al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya la documentació a què fa referència aquesta guia única i 

exclusivament a través de mitjans electrònics, d’acord a la base 10 de l’Ordre TSF/200/2018, 

de 29 de novembre. Aquestes entitats faran les trameses de la documentació a través de la 

plataforma EACAT, mitjançant el servei anomenat “SOC- Programa referent d’ocupació 

juvenil 2022”, disponible al “Catàleg de tràmits”.  

Els tràmits disponibles per aquesta convocatòria són: 

 Sol·licitud de subvenció 

La sol·licitud de subvenció consta d’un formulari en format PDF i de la documentació que 

s’haurà d’annexar dins del mateix formulari. En fer la tramesa mitjançant la “Finestreta de 

registre” només s’ha d’adjuntar un document: el formulari de sol·licitud en PDF, signat 

digitalment per la persona representant legal de l’entitat sol·licitant i que conté els documents 

adjunts.  

La documentació obligatòria que s’ha de presentar annexada a la sol·licitud i que es pot 

trobar en el Catàleg del Departament és: 

https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/
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1. Memòria tècnica del projecte del programa Referent d’Ocupació Juvenil segons model 

normalitzat G146NPROJ-038  

2. Càlcul de la subvenció sol·licitada al SOC segons model normalitzat  G146NPROJ-

039  

 Aportació de documentació 

El tràmit per aportar documentació es realitzarà un cop s’hagi presentat la sol·licitud de 

subvenció i està habilitat per enviar qualsevol document que es generi durant la fase 

d’execució del projecte, així com per presentar la justificació de la subvenció.  

 Per descarregar el formulari, haureu d’anar a la pestanya “Tràmits” → ”els meus 

tràmits” → “enviats” (cercar la sol·licitud) → + Mostra → ”altres documents” → 

descarregar formulari i adjuntar documentació→ tramitar-la per la finestreta de 

registre. 

En el supòsit que la tramesa superi la capacitat del formulari, es podrà fer l’enviament de la 

documentació afegint-la mitjançant l’opció “Documentació annexa”. No s’acceptarà la 

documentació que entri per via correu electrònic. A l’apartat “Dades de la Tramitació” del 

formulari, s’ha d’indicar el número d’expedient del Programa referent d’ocupació juvenil 2022 

(SOC040/22/XXXXX).  

Recordeu que el vostre número d’expedient el podeu trobar a la resolució 

d’atorgament. 

  

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPROJ-038-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPROJ-039-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPROJ-039-00.xlsx
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2. FASE D’EXECUCIÓ 

2.1. QUÈ CAL FER DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ 

2.1.1. Seleccionar les persones destinatàries i custodiar la documentació presentada 

 

Presentació de les ofertes de treball:   

Una vegada notificada la resolució d’atorgament, l’entitat beneficiària ha de presentar l’oferta 

de treball a l’oficina de Treball on farà constar els requisits del lloc de treball recollits a la 

base 5, 5.4 de l’Ordre.  

L’oficina de treball registrarà aquesta oferta i derivarà a l’entitat beneficiària les persones que 

compleixen els requisits esmentats a l’Ordre.  

D’entre les persones candidates, la selecció de les persones destinatàries es realitzarà 

mitjançant el sistema establert per l’entitat beneficiària. L’entitat beneficiària l’haurà de 

custodiar la documentació acreditada durant el procés de selecció, així com el certificat 

negatiu de delictes sexuals del personal tècnic referent d’ocupació juvenil contractat, i tenir-

ho a disposició del personal tècnic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per si ho 

sol·licita, a les actuacions de verificació sobre el terreny que pugui realitzar. 

2.1.2. Portar a terme, mitjançant el personal tècnic referent d’ocupació juvenil, les 

funcions establertes a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, seguint les directrius 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

El personal tècnic referent d’ocupació juvenil haurà de tenir a disposició del personal tècnic 

del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per si ho sol·licita, els documents de treball on 

s’acrediti la realització d’aquestes funcions.  

2.1.3. Mesures de publicitat 

En totes les mesures d’informació i de comunicació que realitzi l’entitat beneficiària haurà 

d’incloure l’emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el de la Generalitat de 

Catalunya, i del Ministerio de Trabajo y Economia Social, SEPE. 
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Exemple de cartell publicitari: 

 

 

Consulteu al web del SOC les indicacions per a la correcta difusió de les accions 

subvencionades pel SOC. 

2.1.4. Comunicar al SOC  

Tots els canvis que es puguin donar en relació amb la destinació de la subvenció atorgada.  

2.1.5. Legislació laboral i de Seguretat Social  

Complir amb la legislació vigent d’acord amb la modalitat del contracte. Emparar el personal 

contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los les mesures adequades 

per a la seva protecció, garantint l’aplicació de la igualtat de tracte entre homes i dones, així 

com dels principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, i d’accessibilitat, per a les 

persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible. 

  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/identitat-corporativa-recursos-grafics/
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2.2. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AL SOC 

Una vegada formalitzades totes les contractacions i en un termini màxim de 15 dies hàbils, 

l’entitat beneficiària ha d’aportar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per Aportació de 

documentació a través del EACAT la següent documentació: 

 NOVES 

CONTRACTACIONS 

REFERENTS 

PRORROGATS 

Sol·licitud d’alta a la xarxa temàtica 

Galileu G146NPROJ-040-00  

X 
 

Declaració d’ús responsable per a 

l’accés a la xarxa telemàtica Galileu 

G146NPROJ-042-00  

X 
 

Contracte de treball. * X X 

Declaració responsable sobre 

retribucions G146NIA-434 

X X 

Fitxa del participant G146NIA-323  X X 

 

*  El contracte de treball ha de contenir la següent frase: “Contracte subvencionat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Referent 

d’Ocupació Juvenil regulat per la Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, i l’Ordre 

TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Referent 

d’Ocupació Juvenil. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.” 

La documentació que s’ha de presentar es pot trobar en el Catàleg del Departament: 

Ocupació (SOC) 

Programa Referent d'Ocupació Juvenil (PROJ) 

 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPROJ-040-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPROJ-042-00.pdf
file:///D:/46749384k/Downloads/DRRetribucions%20(1).pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00&e=0
https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/
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Altra documentació a lliurar:  

 El Pla de treball inicial.  En aquest document cal plantejar les propostes d’accions 

amb planificació i acords que portareu a terme  

 Per gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions que es duran a terme, les 

entitats disposaran de l'aplicació informàtica GALILEU. Mitjançant aquesta plataforma, 

es recollirà la informació qualitativa i quantitativa de les actuacions d'informació, 

d’orientació i gestió. 

 Memòria d’activitat quadrimestral qualitativa i quantitativa. Per a la memòria 

quantitativa es farà servir model normalitzat i les dades s’extrauran dels informes de 

l’aplicació GALILEU. Per a l’elaboració de la memòria qualitativa, trobareu un model 

de guió i recomanacions en l’annex 1. La presentació de les memòries seran 

quadrimestrals. 

Dades i dates de lliurament de les memòries quadrimestrals:  

 

A enviar cada 4 mesos des de l’inici de l’activitat, en les dates següents: 
 

1ª memòria inclou les dades registrades a 

GALILEU de l’01/01/2023 a 30/04/2023 

 

Data màxima d’entrega 10 dies 

posteriors  

10 maig 2023 

2ª memòria inclou les dades registrades al 

GALILEU de l’01/05/2023 a 30/09/2023 

 

Data màxima d’entrega 10 dies 

posteriors  

10 octubre 2023 

 

 

2.3  ALTES I BAIXES DEL PERSONAL REFERENT  

En el cas que durant l’execució del programa es produeixi alguna baixa: segons l’article 2 

que modifica la base 5.5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, que 

queda redactat de la manera següent: 

5.5 Substitucions de la persona tècnica referent: En cas que la persona tècnica referent 

no superi el període de prova, es rescindeixi el seu contracte o sigui acomiadada 

procedentment, l'entitat beneficiària podrà formalitzar un nou contracte amb les 

mateixes condicions i requisits i amb una durada màxima del temps que resta per 

complir els 12 mesos de durada del projecte.  

Així mateix, en els casos que hi hagi substitucions de les persones tècniques referents, 

el període màxim en què una unitat especialitzada en ocupació juvenil pot estar sense 

la persona referent serà de 30 dies naturals per la totalitat del període d'execució de 12 

mesos. 
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L’incompliment de l’obligació de disposar de les persones tècniques referents a les unitats 

especialitzades en ocupació juvenil atorgades, més enllà d’aquests 30 dies naturals, serà 

causa de revocació parcial o total de les subvencions concedides d’acord amb la base 25.3. 

La resolució de la convocatòria EMT/3550/2022, de 10 de novembre, estableix, 

excepcionalment una durada màxima de 9 mesos, per tant, es podrà formalitzar un nou 

contracte amb les mateixes condicions i requisits i amb una durada màxima del temps que 

resta per complir els 9 mesos de durada del projecte.   

D’altra banda, pel que fa al procés de selecció de les persones substitutes s’ha de seguir 

el mateix procediment que amb l’inici del programa, i gestionar el procés de selecció 

mitjançant una oferta de feina publicada a les oficines de treball, tal i com marca la base 5, 

5.4 de l’annex 1 de l’Ordre.  

En el cas de baixa abans de la finalització del contracte, cal que ens notifiqueu i registreu 

els documents següents per l’EACAT:  

 Document de baixa a la Seguretat Social del personal tècnic referent.  

 Sol·licitud de baixa de la xarxa telemàtica Galileu.  

I si el personal tècnic referent és substituït: 

 Contracte de treball. 

 Fitxa del participant  

 Sol·licitud d’alta a la xarxa temàtica Galileu  

 Declaració d’ús responsable per a l’accés a la xarxa telemàtica Galileu 

Per poder agilitzar els tràmits d’alta a la plataforma GALILEU, podeu avançar per correu 

electrònic al personal tècnic del SOC, la Sol·licitud d’alta a la xarxa temàtica Galileu i la 

Declaració d’ús responsable per a l’accés a la xarxa telemàtica Galileu. 

3. FASE FINAL DE TANCAMENT I JUSTIFICACIÓ 

3.1 QUÈ CAL FER DURANT LA FASE FINAL 

Confeccionar i presentar, al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un compte justificatiu 

que inclogui una memòria explicativa i una memòria econòmica. El termini de presentació 

d’aquest compte justificatiu, és d’un mes amb caràcter general, a comptar des de la 

finalització de l’actuació, segons estableix la base 21.3 de l’Ordre TSF200/2018, de 29 de 

novembre.  

3.2 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AL SOC 

Les actuacions que s’han de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 

justificants de despesa, inclou:  
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 Memòria explicativa  

 Memòria econòmica  

Explicació de les mesures plantejades per l’entitat beneficiària, respecte a la igualtat 
de gènere, la protecció i millora del medi ambient i l’acreditació del compliment de 
l’obligació de donar publicitat al fons públic (document de format lliure amb els 
emblemes de publicitat del cofinançament).  

a) Memòria explicativa  

Confeccionar i presentar una memòria explicativa del compliment de la finalitat de 

l’actuació subvencionada amb el contingut següent:  

1. Introducció 

2. Diagnosi de la situació de l’àmbit territorial on s’ha actuat. 

3. Anàlisi del Programa respecte l’acompanyament a les persones joves durant la 

seva transició des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional i la 

coordinació realitzada amb els diferents organismes. 

4. Expliqueu l’experiència adquirida. Valoreu els resultats aconseguits pel que fa 

a la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones ateses, fent 

explícita la relació causa-efecte entre les actuacions proposades i els resultats 

aconseguits. 

5. Accions de contacte i participació amb els diferents tipus d’organismes que 

treballen amb les persones joves. 

6. Valoració global de l’execució de les actuacions subvencionades. 

7. Punts forts i aspectes a millorar. 

8. Valoració de la repercussió social. 

b) Memòria econòmica  

1. Memòria econòmica  (segons model) de les actuacions subvencionables del 

Programa referent d’ocupació juvenil, amb els annexes següents: 
 

- Annex 2: Relació classificada de despeses subvencionables. 

- Annex 4: Temporalització mensual del personal vinculat a l’execució del 

Programa referent d’ocupació juvenil 

- Annex 5: Acreditació cost/hora.  

2. Una relació  detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.  
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3. Còpia de tots els documents justificatius de les despeses i dels comprovants 

de pagament. Nòmines, TC1,TC2, declaracions IRPF, baixes a la seguretat social 

dels treballadors imputats a la subvenció. Aquesta documentació s’ha 

d’acompanyar d’un certificat sobre l’autenticitat dels documents presentats. 

(Declaració d’autenticitat dels documents. Model normalitzat G146NIA-331) 

Per a més informació, podreu consultar la guia de justificació del Programa referent 

d’ocupació juvenil, que podeu trobar a la pàgina principal del SOC, en el moment que 

s’iniciï la fases de justificació.  

La tramesa de la documentació es realitzarà de la mateixa manera que l’aportació de 

documentació de la fase de gestió. 

4. CONTACTE 

Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte  amb l’Àrea d’Ocupació de Juvenil,  a 

través de la  bústia: referents.soc@gencat.cat  

Barcelona, novembre de 2022 

 

  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
mailto:referents.soc@gencat.cat
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5. ANNEX 1 

Recomanacions per a les memòries d’activitat quadrimestral qualitatives 

*Important!  És tracta de que interpreteu els resultats numèrics de les dades de la 

memòria quantitativa! 

GUIÓ MEMÒRIA 

Bloc 1:  Introducció. Breu descripció del període. Quin és el punt d’atenció. Tipus 

d’actuacions:  

Bloc 2: Actuacions directes d’informació, orientació i acompanyament 

• Quin és el perfil del jove atès en quant d’edat, sexe, nivell d’estudis...? 

• Quants joves s’han atès? 
 

Anàlisi de la demanda principal, i implementació de nous serveis 

• Què busquen els joves? 

• A partir de les seves necessitats, quins tallers heu implementat? (club de la 

feina, taller d’identificació de competències, .....) 

Anàlisi dels resultats obtinguts 

• Per a què es fan les tutories, els tallers, les xerrades...?  

• Quins resultats s’obtenen a partir de la vostra intervenció? 

Bloc 3: Actuacions de coordinació i participació amb agents d’educació, salut, oficines 

de  treball, joventut i serveis socials 

• Com es desenvolupa la coordinació amb cada un dels agents? 

• Quins agents estan implicats?  

• Amb quina freqüència?  

• A quins acords arribeu?  

• Quina és la valoració que es fa?  

Bloc 4: Gestió centre educatius. Expliqueu com és la relació amb els centres 

educatius del vostre territori 

 

• Quina és la demanda que rebeu des del centres? 

• Amb quina figura us heu coordinat? 

• Quines actuacions heu posat en marxa? Qui són els destinataris? 

• Quina és la valoració que se’n fa del  que oferiu ? 
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• Quins resultats heu obtingut? 

Bloc 5: Bones pràctiques i detecció de propostes en el territori. En relació a les bones 

pràctiques podeu explicar les que vosaltres heu implementat i /o també les que 

identifiqueu a la vostra zona. 

En base a les que vosaltres heu iniciat: 

• Quina és la necessitat a la que dona resposta? 

• Quins han estat el resultats obtinguts?  

Recordeu que per considerar-se una bona pràctica, no només consisteix en la 

planificació i la implementació, sinó també en l’avaluació dels resultats i que aquests 

evidenciïn una millora de l’eficiència i eficàcia de les actuacions 

Bloc 6: Pla de treball per a següent trimestre 

Anexos (opcional): S’hi poden incloure una mostra del que s’ha exposat en el cos de 

la memòria i altres documents gràfics que la complementin: fotografíes, rètols, 

infografies, etc. 

Recordeu que d’obligat compliment fer constar els logos del finançament del programa 

a tot el material que s’elabori dins del Programa Referent d’Ocupació Juvenil. Per això, 

ha de constar obligatòriament d’aquests logos: 
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6. ANNEX 2  

Recopilació de les dades personals del personal tècnic referent 

Les entitats beneficiàries són les responsables de recollir les dades personals corresponents 

al personal tècnic referent encarregat de dur a terme l’actuació, i de garantir que aquestes 

dades siguin aportades per la persona interessada. 

L’entitat ha de custodiar i aplicar les mesures de seguretat que corresponen al nivell sensible 

de les dades recollides.  

La recollida d’aquestes dades es realitza mitjançant un document model normalitzat 

G146NIA-323 en format Excel. L’entitat ha de desar aquest document al seu ordinador i en 

obrir-lo sempre ha d’habilitar el contingut actiu. Aquest document model conté dos fulls:  

El primer full es correspon a la FITXA DE PARTICIPANT EN OPERACIONS 

COFINANÇADES AMB EL FONS SOCIAL EUROPEU i s’han d’emplenar tots els camps 

obligatoris. 

 

 
 

- On diu “Programa” heu d’indicar “PROJ 2022”. 

- On diu “Acció” i “Número d’expedient” heu d’indicar el número d’expedient 

corresponent que consta a la resolució d’atorgament. 

- On diu “Data d’inici acció” heu d’indicar la data d’inici, que es correspon a la data 

d’inici del primer contracte del conjunt de contractes subvencionats mitjançant la 

resolució d’atorgament de la subvenció. 

- On diu “Data d’inici participant” heu d’indicar la data d’inici del contracte de la 

persona que esteu introduint les dades. 

 

Quan estiguin emplenades totes les dades de la fitxa, s’envia a imprimir per tal que la pugui 

signar la persona participant i sigui custodiada per l’entitat, a continuació, cal prémer el botó 

anomenat “Afegir” i en aquest moment les dades del primer full s’esborren i es traslladen 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00&e=0
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automàticament al segon full. En cas que no us permeti clicar aquest botó, heu d’habilitar les 

macros del vostre fitxer Excel seguint els següents passos: 

- Feu clic al botó Microsoft Office, i a continuació, en opcions. 

- Feu clic en centre de confiança, configuració del centre de confiança i configuració 

de macros. 

- Feu clic a l’opció habilita totes les macros. 

La persona participant té l’opció de no facilitar les dades de caràcter sensible, però cal 

acreditar que s’ha intentat obtenir-les, disposant i custodiant la fitxa signada. 

Aquest procediment s’ha de seguir amb totes les persones participants fins que totes les 

persones contractades estiguin relacionades al segon full del fitxer. 

El segon full contindrà la relació de totes les persones participants del programa de 

Garantia Juvenil dins de la convocatòria “Programa referent d’ocupació juvenil”. 

Una vegada s’hagin recollit les dades de totes les persones participants, l’entitat ha de 

preparar l’arxiu Excel per a la seva tramesa. No s’han de trametre les fitxes signades en 

pdf, ni escanejades ni fotocopiades, només s’ha de fer la tramesa del fitxer Excel. Per tal de 

garantir el compliment de les mesures de protecció, cal que xifreu l’arxiu Excel generant una 

contrasenya prèviament a la tramesa al SOC. Veieu el procediment de xifrat en el model 

normalitzat  G146NIA-322  

L’entitat ha de fer la tramesa d’aquest fitxer Excel xifrat i comprimit (format .zip) seguint 

el procediment descrit per enviar tota la documentació del programa. 

A continuació l’entitat ha d’enviar la contrasenya que ha fet servir per fer el xifratge al 

correu electrònic referents.soc@gencat.cat, indicant el nom de l’entitat beneficiària, i la data 

de la tramesa del fitxer Excel realitzada.  

 

 

 

 

 

Nota: És molt important respectar el format del fitxer Excel, i enviar-lo xifrat a través 

d’EACAT. Només s’haurà d’enviar per correu electrònic la contrasenya del xifratge, 

no s’ha de tornar a enviar l’Excel. 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-322-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-322-00.pdf
mailto:referents.soc@gencat.cat
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Les entitats beneficiàries són les responsables de recollir les dades personals i custodiar-les 

amb la seguretat que correspon al nivell de dades recollides.  

> Custòdia del formulari original en paper, aplicant les mesures de seguretat que 

corresponen al nivell de dades recollides: 

• Els armaris, arxivadors o altres elements en què s’emmagatzemin els documents han 

d’estar en àrees en què l’accés estigui protegit amb portes d’accés dotades de 

sistemes d’obertura mitjançant clau o altre dispositiu equivalent. Aquestes àrees s’han 

de mantenir tancades quan no sigui necessari l’accés als documents. 

• L’accés a la documentació s’ha de limitar exclusivament al personal autoritzat. 

• Sempre que es procedeixi al trasllat físic de la documentació, s’han d’adoptar 

mesures dirigides a impedir l’accés a la informació objecte de trasllat o la seva 

manipulació. 

 

 

 

 

Miquel Carrión Molina  
Cap de l’Àrea d’Ocupació Juvenil  

Signat electrònicament 
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