Subvencions destinades a contractar jove en
pràctiques per a entitats del sector del lleure
educatiu del Decret llei 21/2020

Sessió informativa

19 de juny de 2020

a) Benvinguda i presentació

1. Presentació dels ajuts al Lleure educatiu
APOSTA FERMA PER FER POSSIBLE LES ACTIVITATS DE
LLEURE EDUCATIU
SUPORT AL SECTOR,
JOVES

A LES FAMÍLIES I A LES PERSONES

Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter
econòmic, cultural i social (modificat pel DL 252/2020, 16 de juny)

 Resolució sobre ajuts per l'adquisició de materials
 Resolució sobre ajuts econòmics a les famílies.
 Resolució sobre ajuts per la contractació de personal de
suport
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b) Presentació de les subvencions
destinades a contractar jove en pràctiques
per a entitats del sector del lleure educatiu
del Decret llei 21/2020
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1. Objectiu de la convocatòria
 Oferir oportunitats laborals a les persones joves, que són un
dels col·lectius més afectats per l’augment de l’atur derivat de la
pandèmia per la COVID-19.
 Contractació de fins a 136 joves en pràctiques durant 6 mesos

 Impulsar les activitats del sector de l’educació en el lleure que
s’han vist afectades per les mesures derivades de la COVID-19
 Reforç de l’atenció socioeducativa a infants, adolescents i joves (estiu i
tardor)
 Impuls de projectes que treballin l’aprenentatge de les noves rutines
 Abordatge de l’educació emocional
 Acompanyament des del vincle comunitari dels nois i noies
 Prevenció de la COVID-19 a través dels espais educatius del temps
lliure i les instal·lacions juvenils.
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2. Entitats beneficiàries
 Les entitats sense ànim de lucre inscrites al Cens d’Entitats
Juvenils de la Direcció General de Joventut i les empreses del
sector del lleure educatiu que justifiquin la realització de les
activitats i projectes d’educació en el lleure.

Cada entitat o empresa podrà demanar un mínim d’una i un
màxim de 4 persones en pràctiques.
 Les entitats que estiguin inscrites en el cens d'entitats juvenils en
l`àmbit
d'actuació
"coordinació
d'entitats"
(federacions,
coordinadores, etc.) poden presentar una única sol·licitud incloent
el nombre total d’actuacions demanades, tenint en compte que
poden demanar un mínim d’una actuació i un màxim de 4 per
cada esplai o agrupament registrat al Cens.
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2. Entitats beneficiàries

 No podran sol·licitar aquests ajuts les entitats i empreses
següents:


les que tinguin un expedient de regulació temporal d’ocupació vigent
i que afecti treballadors/es amb activitats vinculades a les que són
objecte d’ajut.

 les que estiguin emmarcades i regulades legalment en l’àmbit
esportiu (clubs i federacions esportives) i organitzadores d’activitats
exclusivament esportives.
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3. Actuacions subvencionables
 Es subvencionarà la contractació d’un màxim de 136 persones joves
mitjançant un contracte en pràctiques, amb la finalitat d’impulsar i
realitzar projectes de 6 mesos, a partir de l’1 de juliol de 2020.
 Executar els projectes de les entitats amb propostes per a
l’educació en el lleure durant l’estiu i la seva continuïtat a la tardor
 Donar cobertura a les noves necessitats socials i emocionals, així
com reforçar l’atenció socioeducativa d’infants adolescents i joves
en l’actual context:
• aprenentatge de les noves rutines i prevenció de la COVID-19
• el treball des de i per l’educació emocional
• la generació de vincles comunitaris entre els infants, adolescents i
joves
• el seu l’acompanyament des dels espais educatius del temps lliure
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4. Persones destinatàries i requisits
 Ser major d’edat i menor de 30 anys.
 Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i al Fitxer del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.
 Acreditar la possessió d’alguna de les següents titulacions:
 Monitor/a o director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil,
expedit per la DGJ o altre organisme oficial de Joventut de l'Estat.
 Certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu
infantil i juvenil o de Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu
infantil i juvenil.
 Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural, d'animació
sociocultural i turística, o d'ensenyament i animació socioesportiva.
 No hagin estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual, d’acord amb la Llei 25/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència.
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5. Selecció de participants (I)
 Les entitats beneficiàries hauran de presentar la/es oferta/es
d'ocupació del/s lloc/s de treball que necessita ocupar a l'oficina
de Treball.
 L'oficina de Treball facilitarà a l'entitat beneficiària una llista amb
persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen
els requisits, amb les quals l'entitat beneficiària ha de realitzar el
procés de selecció.
 L'oficina de Treball ha de donar el vistiplau de la/les persona/es
jove/s que hagin seleccionat les entitats beneficiàries per a la
realització del/s contracte/s en pràctiques.
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5. Selecció de participants (II)

 Informació sobre en què consisteix el contracte de
practiques?
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-detrabajo/contrato_en_practicas.html

 Telèfon per inscripció de joves com a demandants
d’ocupació i a la Garantia juvenil

900.800.046
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6. Quantia de l’ajut

 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions
és de 1.500.000,00 euros
 La quantia de l’ajut és un mòdul econòmic de 10.200 euros per
persona contractada.
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7. Sol·licituds

 Les sol·licituds s'han de formalitzar pel canal electrònic.
 El formulari de sol·licitud estarà disponible a l'apartat Tràmits
del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)
i és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud a aquesta
convocatòria
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8. Documentació a presentar
 Conjuntament amb la sol·licitud, les entitats sol·licitants han de
presentar un projecte o memòria tècnica.
 Declaració responsable de l’entitat conforme no tenen un
expedient de regulació temporal d’ocupació vigent i que
afecti treballadors amb activitats vinculades a les que són
objecte d’ajut
 Resta de documentació a presentar amb la sol·licitud és la que
s’indica en la base 11 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018,
de 12 de juliol.

 Condició: està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. Es recomana aportar el certificat amb la
sol·licitud
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9. Criteris de valoració (I)
a) Viabilitat tècnica: coherència entre les necessitats de
l’entitat/empresa i els perfils professionals demandats: fins a 10
punts.
b) Qualitat de les pràctiques (fins a 10 punts): adequació de
funcions assignades a la persona/es joves al perfil professional
(fins 5 punts) i qualitat de l'acollida, formació, direcció i
acompanyament (fins a 5 punts).
c) Incorporació d’accions pedagògiques per l’aprenentatge de
les noves rutines i per a la prevenció de la COVID: fins a 15
punts.

d) Abordatge pedagògic de l’educació emocional: fins a 15 punts.
e) Acompanyament i vincle socioeducatiu amb els infants,
adolescents i joves: fins a 15 punts.
16

9. Criteris de valoració (II)
f) Abordatge del vincle comunitari i de l’acompanyament a les
famílies: fins a 15 punts.
g) El foment de la participació i protagonisme dels infants,
adolescents i joves en els aspectes recollits als apartats c) d) e)
i f) fins a 10 punts

h) La solvència i l'experiència de l'entitat sol·licitant i, si
escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de
Joventut: fins a 10 punts.
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10. Termini de presentació

 El termini de presentació de sol·licituds és de cinc dies a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC.
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11. Resolució, notificació i pagament
 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència
competitiva i s’ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC
 El pagament d’aquests ajuts es realitza d’acord amb el que estableix la
base 17 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

 Bestreta de fins el 80% de l'import de la subvenció atorgada un
cop l'entitat hagi presentat, la llista de llocs de treball validada per
l'oficina de Treball i el/s contracte/s de treball.
 El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat
subvencionada ha estat degudament justificada
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12. Termini d’execució

 El termini d’execució serà des de la data d’inici de la o les
contractacions, que haurà de ser entre 1 i 31 d’agost de 2020, i
durant els 6 mesos posteriors, de forma ininterrompuda.
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13. Justificació de l’ajut
 Caldrà presentar la justificació en el termini d'un mes a
comptar des la finalització del darrer contracte formalitzat
amb càrrec a la subvenció.
 Ates que es justifica per mòdul és imprescindible que les entitats
beneficiàries acreditin que les persones joves destinatàries han
estat efectivament ocupades durant 6 mesos de manera
ininterrompuda.

 La justificació en els terminis i condicions que estableix la base
21 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.
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Més informació
 Es faran accions de difusió i informació específiques
adreçades a les persones joves, per a què coneguin la
convocatòria

 En cas que tingueu dubtes i preguntes, us podeu adreçar a:

treballjoventut.tsf@gencat.cat
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c) Torn obert de preguntes

Moltes gràcies!
treballjoventut.tsf@gencat.cat

