
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/212/2022, de 19 de setembre, de modificació de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per
la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al
finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de
contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions
públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En data 28 de desembre de 2021, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre
EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les
administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per
aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (DOGC núm.
8572).

En data 7 de febrer de 2022 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la “Correcció d'errades
a l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les
administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per
aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, fi i efecte
d'esmenar l'apartat 1 de l'article de 3 de la citada Ordre.

La present Ordre té per objecte la modificació dels articles 1.4, 3, 4.2.a), 5.2.g), 10 i 12.5 de l'Ordre
EMT/246/2021, de 27 de desembre, quedant justificada la conveniència i oportunitat de la seva modificació
pels motius que segueixen.

En primer lloc, es modifiquen l'apartat 4 de l'article 1 i l'article 3 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre,
als efectes d'incorporar com a entitats beneficiaries en la literalitat de la norma a les Universitats Públiques del
sistema universitari de Catalunya i a les entitats dependents de les mateixes que formen el seu sector públic
amb la finalitat de fer el més ampli possible el ventall d'entitats beneficiàries de la subvenció, incloent-les de
forma expressa i sense que càpiguen dubtes interpretatius sobre la seva condició d' entitats beneficiàries de la
subvenció.

En segon lloc s'afegeix un nou punt a l'article 10 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, en el qual es
desenvolupa el procediment d'instrucció i tramitació de la subvenció. L'objectiu d'aquesta modificació és
incorporar la possibilitat de fer un atorgament parcial a la darrera de les sol·licituds amb atorgament, en el cas
de manca de pressupost, segons els criteris que estableixi la Resolució de Convocatòria.

En tercer lloc, s'inclou l'actualització dels articles 4, 5 i 12 pel que fa al seu contingut referent a l'article 11 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, per tal d'adaptar-los a la seva redacció posterior a la reforma operada pel Reial Decret-llei
32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en
l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

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

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada, que informen prèviament el
Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em confereixen d'acord amb l'article
27.e.bis) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Per tot això,
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Ordeno:

Article 1

L'objecte d'aquesta Ordre és modificar l'apartat 4 de l'article 1, els articles 3 i 10 i actualitzar els articles 4, 5 i
12, pel que fa a les referències al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, de l'Ordre EMT/246/2021, de
27 de desembre, on s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques,
destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”,
de contractació de persones joves aturades en el sí dels serveis prestats per aquestes administracions
públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Article 2

1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 1 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, que queda redactat de la
manera següent:

“4. Les ajudes previstes en aquestes bases reguladores reuneixen les condicions per a qualificar-se com a
subvenció i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la seva normativa
de desenvolupament i altra normativa aplicable. Aquestes ajudes no constitueixen un ajut d'Estat en els termes
previstos en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), perquè la seva
concessió no falseja ni amenaça falsejar la competència, afavorint a determinades empreses o produccions, a
l'ésser les entitats beneficiàries de les subvencions òrgans de les Administracions competents i els seus
organismes autònoms, les altres entitats públiques del sector públic de la Generalitat de Catalunya i les
corporacions locals o entitats dependents o vinculades a una administració local del seu àmbit territorial,
segons el que es disposa a l'article 3”.

Article 3

Es modifica l'article 3 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, que queda redactada de la manera
següent:

“Article 3. Entitats beneficiàries de la subvenció

1. Poden ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores
aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:

a) Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o
dependents.

b) Les altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entre les quals s'inclouen les entitats del
seu sector públic institucional, les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya i les seves
entitats dependents que formin el sector públic de cada universitat, i altres entitats de dret públic que per
atribució legal o reglamentària pertanyin al sector públic de la Generalitat de Catalunya.

c) Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

La resolució de la convocatòria pot especificar el tipus d'entitats que poden ser beneficiàries, d'entre les
anteriors.

2. No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta Ordre les entitats en
les qui concorri alguna de les circumstàncies contemplades a l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.”

Article 4

Es modifica l'article 4, apartat 2, lletra a) de l'Ordre Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, que queda
redactat de la manera següent:

“a) Costos salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social. D'acord amb el que
s'estableix a l'article 11.3.i) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, la remuneració de la persona contractada en pràctiques serà la fixada al
conveni col·lectiu aplicable en l'empresa per a aquest contracte o, en el seu defecte, del grup professional i
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nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades i en cap cas podrà ser inferior a la retribució
mínima establerta per al contracte per a la formació en alternança ni al salari mínim interprofessional en
proporció al temps de treball efectiu”.

Article 5

S'actualitza el contingut de l'article 5, apartat 2, lletra g) de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, de
manera que la referència feta a l'article 11.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors s'ha
d'entendre realitzada a l'article 11, apartats 3 i 4, del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors”.

Article 6

Es modifica l'article 10, afegint el punt 10.6 a l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, que queda redactada
de la manera següent:

“Article 10. Instrucció i tramitació.

1. L'òrgan instructor designat en la convocatòria realitzarà d'ofici aquelles actuacions que estimi necessàries
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, de concurrència de l'actuació subvencionable i
del compliment de la resta de requisits exigits, en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.
Les persones que intervinguin en el procés de selecció dels beneficiaris, o en els processos de verificació del
compliment de les condicions, manifestaran de manera expressa l'absència o no de conflictes d'interessos o de
causa d'abstenció, considerant el que s'estableix a l'article 61.3 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer ) i l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre; en cas d'existir conflicte d'interessos o causa d'abstenció, la persona afectada haurà d'abstenir-se
d'intervenir en aquestes actuacions.

2. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, formularà la proposta de resolució provisional i/o definitiva
d'acord amb el procediment establert a l'article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Es podrà preveure
la concessió d'un termini màxim de deu dies hàbils perquè les entitats interessades presentin la seva
acceptació davant la proposta de resolució definitiva. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin
en el procediment, ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per les
entitats interessades, i la quantia que figuri en la sol·licitud presentada i l'import de la subvenció de la proposta
de resolució siguin coincidents, i en aquest cas la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva.

3. A les convocatòries es podrà preveure que, quan l'import de la subvenció de la proposta de resolució
provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar de l'entitat beneficiària la
reformulació de la seva sol·licitud en els termes establerts a l'article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4. Els expedients de despeses vinculades a les convocatòries que regula aquesta Ordre inclouran la memòria
específica, així com la declaració d'absència de conflicte d'interessos en línia amb la prevenció del frau. Així
mateix, s'inclourà en la corresponent convocatòria l'obligació dels beneficiaris d'aplicar mesures per a evitar el
frau, la corrupció i els conflictes d'interès a l'hora d'aplicar les subvencions rebudes al finançament de projectes
i actuacions.

5. Les sol·licituds s'instruiran per ordre de presentació.

6. Si l'última sol·licitud amb atorgament no obté la totalitat de l'import sol·licitat per manca de pressupost es
podrà fer un atorgament parcial segons els criteris que estableix la Resolució de convocatòria.”

Article 7

S'actualitza el contingut de l'article 12, apartat 5 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, de manera que
la referència feta a l'article 11.1.b) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors s'ha d'entendre
realitzada a l'article 11.4.b) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre es continuaran regint per les bases
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reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.263.026)
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