
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ACORD GOV/137/2021, de 14 de setembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implementar
les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020
per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19.

La situació actual causada per la COVID-19 ha afectat els Estats membres de la Unió Europea que s'han vist
immersos en una crisi derivada de les conseqüències econòmiques, socials i sanitàries de la pandèmia. Això ha
generat una situació excepcional que cal abordar amb mesures específiques, immediates i extraordinàries que
incideixin ràpidament en l'economia real.

El Consell Europeu va ratificar un full de ruta per a la recuperació que té un fort component d'inversió i insta a
la creació del Fons Europeu de Recuperació amb l'aplicació de mesures de recuperació i resiliència en el marc
dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus per tal de fer front a l'impacte sense precedents d'aquesta crisi. En
aquest full de ruta s'estableix normes i disposicions d'execució referents als recursos addicionals aportats en
qualitat d'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) a fi de prestar
assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves
conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilent de l'economia.

L'eina per contrarestar l'impacte negatiu del coronavirus al mercat laboral és el REACT-EU, en què el Fons
Social Europeu té un paper clau en el manteniment de l'ocupació i el suport a la inclusió social.

Els recursos addicionals del FSE s'han de dirigir principalment a donar suport al manteniment de llocs de
treball, inclosos els plans de treball de curta durada i el suport als autònoms per protegir els seus ingressos, a
la creació de nous llocs de treball, en particular per a persones en situació de vulnerabilitat, a les mesures
d'ocupació juvenil, a l'educació i formació, al desenvolupament d'habilitats, en particular per donar suport a les
transicions bessones verdes i digitals i a les mesures per millorar l'accés als serveis d'atenció sociosanitària,
inclosos els nens.

Els programes operatius FSE preveuen, mitjançant l'eix d'assistència tècnica, el cofinançament de les despeses
del personal assignat a les tasques de programació, la gestió i el control.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya va rebre el 29 de desembre de 2020 escrit de la Secretaria
General de Fons Europeus on es comunicava l'assignació a Catalunya de 1.705.871.064 € a incloure en els
programes operatius regionals, tant de FEDER com de FSE.

Per la seva banda, el SOC, com a organisme representant del FSE ha de gestionar l'assignació de 669.276.924
milions d'euros del Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 en el marc de la iniciativa REACT-EU. Aquests
recursos addicionals suposen un increment d'un 110% dels recursos del PO FSE de Catalunya 2014-2020.

Per a dur a terme aquesta gestió, el Reglament REACT-EU possibilita l'assignació de fins un 4% del total dels
recursos per assistència tècnica i assegurar una correcta implementació d'aquests recursos en el termini
indicat.

Aquesta situació evidencia la necessitat de creació d'un nou Programa que es desplegarà en el Servei
d'Ocupació Públic de Catalunya, la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral, la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, el Consorci de
Formació Contínua de Catalunya i el Departament d'Educació, ateses les competències respectives en aquests
àmbits.

Les tasques assignades al personal del Programa no responen a necessitats permanents de l'Administració de
la Generalitat, sinó a necessitats específiques per a la gestió de la crisi econòmica i social derivada de la
pandèmia de la COVID-19. D'altra banda, la imprevisibilitat de la crisi i la impossibilitat de determinar un
calendari de l'evolució recomanen la implantació d'un Programa temporal que podrà ser avaluat en la seva
evolució. En tot cas, les tasques generades per la pandèmia no es corresponen a la figura de l'acumulació de
tasques atesa la seva naturalesa i no poden ser assumides per la plantilla dels organismes intervinents.

Atès el Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer que recull l'establiment de mesures urgents de desenvolupament de
la legislació bàsica i l'establiment de les especialitats organitzatives i de procediment necessàries per simplificar
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i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d'ajuts i la contractació pública
que correspongui realitzar en les operacions finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i del fons REACT-EU,

Atès el que disposa el punt 1.8 de la part dispositiva de l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre
criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic,

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Treball, el Govern

Acorda:

—1 Crear el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-
EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 amb adscripció al SOC, al Departament d'Empresa i
Treball, al Departament d'Educació i al Consorci per a la Formació contínua de Catalunya per fer front a les
necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19, amb una vigència temporal des de l'1 de setembre de
2021 i fins el 31 de desembre de 2023.

—2 La finalitat del Programa és implementar les actuacions vinculades a la gestió dels recursos REACT-EU.

—3 Incorporar al Programa un màxim de 269 efectius (117 efectius del cos superior, 77 efectius del cos de
gestió i 75 efectius del cos administratiu) amb la següent distribució:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

1 tècnic/a superior A1- 26

5 tècnic/a superior A1-24

1 tècnic/a superior A1-23

91 tècnic/a superior A1-21

40 tècnic/a de gestió A2 18

32 administratiu/iva C1 13

Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral:

1 tècnic/a superior A1 21

2 tècnic/a de gestió A2 18

2 administratiu/iva C14

Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives:

6 tècnic/a superior A1 21

7 tècnic/a de gestió A2 18

3 administratiu/iva C14
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Consorci de Formació Contínua de Catalunya:

16 tècnic/a de gestió A2 18

Departament d'Educació:

12 tècnic/a superior A1 21

12 tècnic/a de gestió A2 18

38 administratiu/iva C1 13

Els nomenaments en cap cas podran excedir de la durada màxima del Programa.

—4 Les necessitats de personal d'aquest Programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de
provisió previstos en la normativa vigent i de les previsions contingudes a l'Acord del Govern vigent sobre
criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

—5 La direcció d'aquest Programa temporal de reforç correspon a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya.

—6 El Programa estarà cofinançat en un 50% per fons europeus i per fons propis de la Generalitat de
Catalunya. Per tal de poder assumir aquest cofinançament la Generalitat de Catalunya utilitzarà els
reintegraments ja obtinguts corresponents a la certificació de les actuacions del Programa Operatiu del Fons
Social Europeu (POCAT) i del Programa Operatiu d'Ocupació juvenil (POEJ).

—7 Habilitar el conseller del Departament d'Economia i Hisenda per autoritzar les modificacions de crèdit que
siguin necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord del Govern.

—8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de setembre de 2021

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(21.258.023)

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

Núm. 8503 - 16.9.20213/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21258023-2021




