Número 25, de 21 de novembre de 2013
Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació

ORDRE EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda
mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels ajuts per a la realització d’accions ocupacionals que
integren formació ocupacional transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en
situació d’atur perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI), entre 25 i 60 anys i amb experiència laboral
prèvia, amb l’objectiu d’afavorir-ne la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat
Entitats beneficiàries
Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Ordre les entitats locals següents:
a) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en materia
de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades
a aquells, d’acord amb els municipis que consten a l’annex 6 d’aquesta Ordre.
b) Els consells comarcals de Catalunya, o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en
matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o
vinculades a aquells, d’acord amb les comarques que consten a l’annex 6 d’aquesta Ordre.
c) En cas d’ajuntaments o consells comarcals que hagin delegat la gestió de les polítiques actives d’ocupació
o promoció econòmica del seu àmbit territorial en altres entitats de caràcter supralocal, podran ser aquestes
últimes les que sol·licitin i gestionen els seus projectes.
En els supòsits b) i c) és necessari l’acord plenari o de l’òrgan de govern competent de l’entitat local municipal
que aprovi la sol·licitud i l’execució del projecte per part del consell comarcal que li correspongui o de l’entitat
de caràcter supralocal, indicant, al mateix, el nombre de contractes de treball que es sol·liciten.
Persones destinatàries del Programa
5.1 Són destinatàries d’aquest Programa de treball i formació, les persones perceptores de la renda mínima
d’inserció amb experiència laboral anterior, que reuneixin els requisits següents:
- Tenir càrregues familiars
- Tenir una edat compresa entre 25 i 60 anys.
Tindran caràcter preferent les persones perceptores de la renda mínima d’inserció que reuneixin alguna
d’aquestes característiques:
- El menor temps que resti per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció.
- Edat entre 40 i 55 anys.
- Famílies monoparentals.
- Famílies amb 2 o més fills a càrrec.
5.2 Als efectes d’aquest Programa de treball i formació per a perceptors d’RMI, les persones destinatàries han
d’estar inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades a la data anterior a la
contractació laboral i han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el
moment de la seva signatura.
5.3 Només es podrà formalitzar un contracte de treball per unitat familiar.

Les actuacions a desenvolupar són:

1.

Accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de les persones participants per
part d'entitats locals per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a
jornada completa.

2.

Accions formatives, d'entre 20 i 30 hores de durada, d'assistència obligatòria per part de les persones
participants durant la jornada laboral del contracte de treball.

Termini d’execució de les accions subvencionables
Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com a màxim
abans del 31 de desembre de 2013 i hauran de finalitzar abans del 30 de juny de l’any 2014. El Programa es
considera iniciat amb la primera contractació de les accions d’experiència laboral.
Termini
El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el 29 novembre
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