
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3709/2022, de 14 de novembre, per la qual es modifiquen diverses resolucions de
convocatòria d'ajuts efectuades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per
la Unió Europea— NextGenerationEU.

En el marc del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha efectuat un seguit de
convocatòries d'acord amb les bases reguladores corresponents.

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, entre d'altres obligacions relacionades amb la comunicació i
informació per part dels Estats membres, estableix en l'article 9.3.b) que les convocatòries d'ajuts que
s'efectuïn en el marc d'aquests ajuts han de contenir, tant en l'encapçalament com en el cos de
desenvolupament la següent referència: «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea -NextGenerationEU»

Havent observat que les tres convocatòries fins ara efectuades amb el finançament d'aquests fons, no han
inclòs en el títol de la convocatòria o en la part expositiva de la resolució aquesta referència completa,
procedeix modificar-les per afegir la referència completa a què es refereix l'esmentat article 9.3.b).

Vist l'informe del Servei Jurídic, 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:

1. Modificar la Resolució EMT/3883/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per
a l'any 2022 de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a
l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la
bretxa de gènere en el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – ADA) (ref. BDNS 603591), publicada al DOGC núm. 8575 de
31.12.21, de la manera següent:

1.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució EMT/3883/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022
de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora
de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en
el marc dels programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU (SOC – ADA) (ref. BDNS 603591)”.

1.2 Es modifica l'article 1 que passa a tenir la redacció següent:

“Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, per la presentació
de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats
específiques Ada, adreçades a l'adquisició i millora de competències digitals, per impulsar l'emprenedoria, el
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desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, d'acord amb la base 2.3.4 de l'annex 1 de l'Ordre
TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a
persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm.7724
d'11 d'octubre), modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm.8252 de 22 d'octubre) i per
l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22 d'octubre).”

2. Modificar la Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC –Dones
àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 603492), publicada al DOGC núm. 8575 de 31.12.21, de la manera següent:

2.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació
amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, que promou el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU (SOC –Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 603492)”

2.2 Es modifica l'article 1 que passa a tenir la redacció següent:

“Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la presentació de
sol·licituds de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les
dones en els àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per
la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC –Dones
àmbit rural i urbà) (DOGC núm. 8571, de 27 de desembre de 2021).”

3. Modificar la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per
a l'any 2022 en relació amb les actuacions 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) (SOC–
PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 603554), publicada al DOGC núm. 8575 de 31.12.21, de la manera
següent:

3.1 Es modifica el títol que passa a tenir la següent redacció:

“Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022
en relació amb les actuacions 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 – Finançat per la Unió
Europea – NextGenerationEU (SOC– PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 603554).”

3.2 Es modifica l'article 1 que passa a tenir la redacció següent:

“Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la presentació de
sol·licituds de subvenció previstes 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 – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, DOCG núm. 8572, de 28 de
desembre de 2022).”

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 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
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qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 de novembre de 2022

Juan José Torres López

Director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

(22.328.038)
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