
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3633/2021, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació
amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL) (ref. BDNS
598945).

El Programa Formació Professional Ocupacional Dual està regulat per l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
Formació Professional Ocupacional Dual.

L'objectiu principal d'aquesta convocatòria de 2021 és facilitar a les persones en situació d'atur sense
qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat
mitjançant la formació en alternança o formació dual, d'un certificat de professionalitat i un contracte de
formació i aprenentatge.

Els diferents programes que s'han dut a terme amb les persones joves han posat en relleu la importància de
dotar d'una experiència professional com a complement als programes formatius desenvolupats.

Les dades de l'atur ens mostren que els percentatges més elevats d'atur es donen en col·lectius sense
formació, especialment en aquells col·lectius amb especials vulnerabilitats, les persones joves i altres col·lectius
en risc d'exclusió.

La pandèmia ha afectat especialment els sectors productius de serveis com el comerç i l'hostaleria, on sovint
aquests col·lectius tenien una oportunitat laboral. Mentrestant altres sectors productius han incrementat
l'activitat i tenen dificultats de trobar treballadors qualificats.

Vinculant la necessitat de formar aquests col·lectius, i de donar resposta als requeriments de les empreses
alhora, s'aposta per qualificar-los mitjançant un instrument contractual que és el contracte de formació i
aprenentatge alhora que rebran una formació de Certificat de Professionalitat, i disposaran d'un
acompanyament en totes les fases del projecte tant pels “aprenents” com per les empreses.

D'aquesta manera, s'impulsa que col·lectius amb especials necessitats socioeconòmiques puguin sostenir els
seus processos formatius a mig i llarg termini, sortint de la precarietat en que sovint es troben immersos,
alhora que s'involucra als sectors empresarials generadors d'ocupació en la qualificació dels seus futurs
treballadors i treballadores.

Donat que el perfil de les persones destinatàries és majoritàriament, el de joves amb baix nivell de qualificació
i especials dificultats d'accés al mercat laboral, i que segons dades IDESCAT per aquest col·lectiu (joves entre
16 i 24 anys sense estudis o amb estudis màxims d'educació secundària) el guany mitjà anual per persona
treballadora es situa proper al SMI anual, s'ha considerat que, per aquesta convocatòria, la referència més
ajustada per a establir la quantia del mòdul econòmic que determina la subvenció, és la prevista a la Resolució
EMT/3318/2021, de 5 de novembre, per la qual s'actualitza la quantia dels mòduls econòmics per a les
actuacions de foment de la contractació, calculats segons el salari mínim interprofessional, aplicables a les
subvencions que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2021.

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

Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i 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
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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 les subvencions previstes en l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 25 de novembre de 2021, DOGC núm. 8551.

Article 2

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 i base 5 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021,
de 22 de novembre.

2.1 Actuació d'Orientació i acompanyament

Les actuacions d'orientació i d'acompanyament es desenvoluparan d'acord amb el que preveu la base 5.2 de
l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre

L'actuació d'orientació i acompanyament a les persones participants del programa, així com a les entitats que
les contracten s'executa a través de l'anomenat tutor mancomunat. Les persones que desenvolupin les tasques
de tutor/a mancomunat/da poden ser personal tècnic de l'entitat beneficiària o personal tècnic contractat. La
relació laboral obligatòriament serà amb l'entitat impulsora del programa.

El nombre del personal tècnic d'orientació i acompanyament a subvencionar es determinarà en funció del
nombre de persones joves que inicien el projecte formatiu de la manera següent:

- Entre 6 i 14 persones joves: 1 tutor/a.

- Entre 15 i 29 persones joves: 2 tutors/es.

- A partir de 30 joves: 3 tutors/es.

La durada de l'actuació d'orientació i acompanyament serà com a màxim de 16 mesos mitjançant un contracte
de treball a jornada completa.

En cas que el tutor/a sigui ja part del personal tècnic de l'entitat beneficiària s'ha d'indicar la categoria
professional i la dedicació al programa a temps complert per cadascun dels projectes formatius (en cas que n'hi
hagi més d'un).

Les persones que desenvolupen les actuacions i les tasques de tutor/a mancomunada han d'estar en possessió
d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent, o haver superat el primer o segon cicle d'educació
universitària, sent preferentment aquesta titulació de l'àmbit social.

2.2 Actuació de Formació

Les actuacions de formació es desenvoluparan d'acord amb el que preveu la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre que contempla dos tipus d'actuacions subvencionables:

- Formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació, que serà de caràcter opcional i ha d'estar en el
Catàleg d'Especialitats Formatives. El centre de formació, en el moment de la sol·licitud, ha d'estar acreditat
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per impartir l'especialitat formativa, o com a mínim, ha d'acreditar haver presentat la sol·licitud i tenir les taxes
pagades. Previ a l'atorgament es comprovarà l'acompliment dels requisits declarats i que l'estat final del centre
i l'especialitat sol·licitada sigui d'alta. Aquesta formació tindrà una durada màxima de 80 hores per la formació
en Competències tècniques professionals i de 60 hores per la formació en Competències transversals. En cas
de realitzar les dues formacions, el total no pot excedir de 140 hores.

- Formació professionalitzadora vinculada a Certificat de professionalitat de Nivell 1, 2 o 3, segons el lloc de
treball serà de caràcter obligatori.

Les accions formatives a realitzar i els mòduls econòmics aplicables són els que es determinen en la Resolució
EMT/1720/2021, de 31 de maig, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de
formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

2.3 Actuació de contractació laboral mitjançant el contracte de formació i aprenentatge.

Les accions de foment de la contractació es desenvoluparan d'acord amb la base 5.4 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.

La contractació laboral serà mitjançant el contracte per a la formació i aprenentatge de les persones
participants. Totes les contractacions tindran una durada de 12 mesos a jornada completa, no poden superar
les 40 hores setmanals ni superar les 8 hores diàries.

El contingut i la durada dels contractes estaran directament relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar i
hauran d'incloure obligatòriament una actuació de formació de certificat de professionalitat.

Article 3

Les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.

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 EMT/220/2021, de 22 de novembre.

5.1 Podran ser destinatàries d'aquest programa les persones joves més grans de 16 anys i fins a 29 anys amb
més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o sense educació
secundària postobligatòria.

5.2 Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són, de forma acumulativa,
els següents:

a) Estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la
relació laboral.

b) Complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva
signatura.

5.3 La selecció de les persones participants s'ha de realitzar d'acord amb el que preveu la base 7 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.
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Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 17.000.000,00 euros, amb càrrec a
les partides pressupostàries D/460000112/331K/0000, D/461000112/331K/0000, D/469000112/331K/0000,
D/470000112/331K/0000, D/481000112/331K/0000, D/482000112/331K/0000, D/484000112/331K/0000,
D/460000112/331K/0062, D/461000112/331K/0062, D/469000112/331K/0062, D/470000112/331K/0062,
D/481000112/331K/0062, D/482000112/331K/0062, D/484000112/331K/0062 del pressupost del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2021.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal
d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa
econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2021.
Així mateix, si la convocatòria té identificats pressupostàriament els imports per a cada actuació o línia,
aquestes quantitats seran flexibles entre elles; per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida
pressupostària pot modificar-se d'acord amb el desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre
que no superi l'import de la convocatòria.

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, així com l'efectivitat de la quantia
addicional esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la
resolució de la concessió de la subvenció.

6.2 Les actuacions previstes en aquesta Resolució aniran a càrrec dels programes acordats a la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de 28 d'abril de 2021, i segons
l'Ordre TES/527/2021, de 26 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de
2021, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, crèdits de l'àmbit
laboral finançats amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, no finançats amb el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, incloent aquells destinats a l'execució del Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019-2021 i
del Pla Reincorpora-T 2019-2021.

6.3 En el supòsit que després de dictar la resolució d'atorgament de subvencions s'hagin produït renúncies,
revocacions o reintegraments, 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

D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, les quanties
dels mòduls econòmics, un cop aplicada l'actualització corresponent són les següents:

7.1 La quantia del mòdul econòmic per l'actuació d'orientació i acompanyament prevista a l'article 2.1
d'aquesta Resolució, és de 50.537,43 euros per tot el període, per grup d'alumnes i tutor.

La referència utilitzada per a la determinació de la quantia del mòdul és un valor mitjà del cost laboral del
personal professional qualificat a jornada completa.

7.2 La quantia del mòdul econòmic per a l'actuació de formació prevista en l'article 2.2 d'aquesta Resolució, és
un preu hora/persona participant multiplicat pel nombre d'hores de l'actuació de formació.

Els imports del preu hora/persona participant de les accions de formació s'estableixen a la Resolució
EMT/1720/2021, de 31 de maig, per la qual s'actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de
formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

7.3.La quantia del mòdul econòmic per l'actuació de contractació laboral mitjançant el contracte de formació i
aprenentatge, prevista a l'article 2.3 d'aquesta Resolució, és de 950,13 euros mensuals. En conseqüència, la
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subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 11.401,58 euros pel total del període
d'execució de 12 mesos.

La referència utilitzada per a la determinació de la quantia del mòdul és un valor equivalent al 75% del Salari
mínim interprofessional (SMI).

D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3.2 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, la
quantia diària és de 31,24 euros.

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar a partir 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 i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Si una mateixa entitat impulsora vol presentar diferents projectes formatius que contemplin formació en
diferents famílies formatives i/o diferents territoris , haurà de presentar una sol·licitud diferent per cadascuna
d'elles.

8.3 Cada agent impulsor presentarà un únic projecte formatiu per sol·licitud. El projecte formatiu contempla
accions formatives d'una única mateixa família professional amb el centre de formació corresponent i les
possibles empreses on es duran a terme els contractes.

8.4 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 10 i 11 de l'annex
1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Article 9

Documentació de la sol·licitud

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.

En el cas d'agrupació d'entitats també s'ha de presentar el Document d'agrupació d'entitats beneficiàries i la
Declaració responsable d'entitats agrupades, segons model normalitzat.

Article 10

Requisits per obtenir la subvenció

Els requisits per obtenir la subvenció són els previstos a les bases 3 i 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021,
de 22 de novembre.

Article 11

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no
competitiva, que està regulat a la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

11.1 El procediment de concessió de la subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria
corresponent.

11.2 Si es verifica que les entitats sol·licitants compleixin els requisits per ser beneficiàries de les subvencions,
l'òrgan competent per a la instrucció del procediment anirà resolen les sol·licituds per estricte ordre d'arribada
al registre electrònic.

11.3 Les sol·licituds s'instruiran per ordre de presentació i fins l'exhauriment del pressupost. En cas que s'hagi
de requerir la persona o l'entitat sol·licitant per manca de documentació essencial de la sol·licitud, es perdrà
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l'ordre de prelació de la presentació. La presentació de la documentació requerida determinarà el nou ordre de
prelació. Es considera documentació essencial la prevista a la base 11.1, de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Article 12

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

12.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de subvencions es regula a la base
14.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

12.2 L'òrgan competent per dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos els regula la base
15 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

12.3 D'acord amb la base 15 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, el termini màxim per
emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Article 13

Selecció de persones destinatàries

La selecció de les persones destinatàries es durà a terme d'acord amb el que estableix la Base 7 de l'annex 1
de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Article 14

Termini d'execució

Les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'han d'iniciar com a màxim el 30 de desembre
de 2021 i han de finalitzar com a màxim el 30 d'abril de 2023.

14.1 Inici de les actuacions

Les actuacions subvencionables previstes en aquesta Resolució es consideraran iniciades amb la contractació o
la vinculació al projecte del o la professional de l'acció d'acompanyament.

L'últim dia per iniciar l'actuació de contractació laboral i la formació vinculada al contracte de formació
aprenentatge serà el 1 d'abril de 2022.

14.2 Finalització de les actuacions

Les actuacions de contractació laboral i les actuacions de formació vinculades als contractes de treball de 12
mesos, han de finalitzar, com a màxim, el 30 de març de 2023 inclòs.

L'actuació d'acompanyament podrà finalitzar, com a màxim, el 30 de d'abril de 2023 inclòs.

Article 15

Documentació d'execució que ha de presentar i/o custodiar l'entitat beneficiària

La documentació d'execució que ha de presentar i/o custodiar l'entitat beneficiària, d'acord amb la base 20.2
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, és la següent:

15.1 Documentació d'execució que ha de presentar l'entitat beneficiària:

15.1.1 Documentació general

a. Declaració comunicant la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a
l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b. Llista de persones joves que inicien el Programa FPODUAL segons model normalitzat.

c. En cas d'agrupacions d'entitats Conveni de Col·laboració signat per totes elles.

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

Núm. 8559 - 9.12.20216/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21341035-2021



15.1.2 Documentació relativa a l'Actuació de Formació:

a. Formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació:

- Informe final d'assistència IFA (generada GIA).

b. Formació professionalitzadora vinculada a Certificat de professionalitat:

- Calendari proves d'avaluació de competències clau, si s'escau, segons model normalitzat.

- Informe final d'assistència IFA (generada GIA).

- Actes d'avaluació (generada GIA).

- Informe individualitzat de l'alumne/a (generada GIA).

15.1.3 Documentació relativa a l'Actuació de Contractació Laboral.

a. Relació dels contractes formalitzats, amb la identificació de la persona treballadora, de la persona tutora, del
lloc de treball ocupat i el número de la comunicació del contracte a Contrat@.

b. Contracte de treball de formació i aprenentatge formalitzat de cada persona treballadora.

15.2 Documentació d'execució que ha de custodiar la persona o entitat beneficiària:

15.2.1 Documentació general:

a. Documentació acreditativa de l'existència de la pòlissa d'assegurança (l'entitat ha de tenir el certificat
d'assegurança d'accidents personals o el certificat que aquesta s'està tramitant).

b. Expedient individual de les persones participant.

15.2.2 Documentació relativa a l'Actuació d'Orientació i Acompanyament:

a. Acreditació de la titulació i experiència laboral de les persones que desenvolupin les tasques de tutor/a
mitjançant contracte/s o bé certificat de l'empresa, entitat o organisme on s'acrediti l'experiència en el sector
professional que consti en el projecte formatiu atorgat.

b. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual de les persones que desenvolupin tasques de tutor/a.

15.2.3 Documentació relativa a l'Actuació de Formació:

a. Formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació:

Documentació generada mitjançant GIA:

- DL1/DL2.

- Fitxes d'alumnes signades i fotocòpies DNI.

- Fitxes d'expert i CV.

- Control d'assistència i informes mensuals IMA: Sessions amb signatures d'assistència.

- Informe final d'assistència IFA.

b. Formació professionalitzadora vinculada a Certificat de professionalitat:

Documentació generada mitjançant GIA:

- DL1/DL2.

- Fitxes d'alumnes signades i fotocòpies DNI (generats GIA).

- Fitxes d'expert i CV.

- Control d'assistència i informes mensuals IMA: Sessions amb signatures d'assistència.

- Informe final d'assistència IFA.

La Guia de Prescripcions Tècniques detallarà la resta de documentació necessària per acreditar les formacions
de certificat de professionalitat
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15.2.4 Documentació relativa a l'Actuació de Contractació Laboral:

a. Documentació que acrediti la situació com a demanant d'ocupació no ocupat (DONO) a l'inici del contracte,
de les persones participants.

b. En cas de persones estrangeres i/o immigrants, documentació acreditativa de complir els requisits legals per
formalitzar un contracte de treball: NIE, permís de treball i de residència.

c. En cas de persones amb discapacitat, Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

d. Documentació acreditativa de del col·lectiu risc d'exclusió social o d'alta vulnerabilitat

Article 16

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 les condicions que estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre.

Article 17

Indicadors

D'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre, els indicadors i els
mecanismes de recollida d'aquests són els següents:

a) Per a l'actuació d'acompanyament, els indicadors són: dades de l'entitat beneficiària, import atorgat, dades
de la persona contractada, data d'inici i fi del contracte i condicions del contracte formalitzat i dades de les
actuacions realitzades. La recollida d'indicadors es farà mitjançant documents normalitzats i l'eina informàtica
de gestió Galileu.

b) Per a l'actuació de formació, els indicadors són: dades de l'entitat beneficiària, dades de l'entitat formadora,
persones participants i accions de formació rebudes. La recollida d'indicadors es realitzarà mitjançant l'eina
informàtica de gestió GIA (Gestió Integrada d'Accions).

c) Per a l'actuació contractació laboral, els indicadors són: dades de l'entitat beneficiària, import atorgat, dates
d'execució del Programa, dades personals de les persones participants, data d'inici i fi del contracte i condicions
del contracte formalitzat. La recollida d'indicadors es realitzarà mitjançant l'eina informàtica de gestió CTR
(Gestió de les contractacions).

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 acordat i publicat un document 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 una declaració responsable 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 que detalla l'apartat I del document de recomanacions
esmentat.

Article 19
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Publicitat i efectes

Es dona 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.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Article 20

Règim de recursos

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
qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 de desembre de 2021

Juan José Torres López

Director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

(21.341.035)
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