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A Calafell, en data 7 de gener de 2016, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, sota la 
presidència del senyor Ramon Ferré Solé, i amb l'assistència dels regidors anomenats a continuació, 
assistits pel secretàri accidental de la corporació senyor Carles Badel Domingo, amb l'objecte de 
celebrar sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria. 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
Sr/a. ADRIÀ IGNASI SERAS VIOLA 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. HELENA RUBIO PÉREZ 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRÉ SOLÉ  

I a les 09:00, el Sr president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels assumptes 
inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 

1.1. QUALITAT VIDA I PROM. 1.1. QUALITAT VIDA I PROM. 1.1. QUALITAT VIDA I PROM. 1.1. QUALITAT VIDA I PROM. ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ECONÒMICA ----    OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1.     PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ ALPER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ ALPER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ ALPER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A LA INSERCIÓ AL    MERCAT MERCAT MERCAT MERCAT 
DE TREBALL PER A LES PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL.LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL PER A LES PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL.LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL PER A LES PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL.LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES DE TREBALL PER A LES PERSONES ATURADES, LÍNIA 1, EN COL.LABORACIÓ AMB LES AGÈNCIES 
DE COL.LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015.DE COL.LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015.DE COL.LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015.DE COL.LOCACIÓ CONVOCATÒRIA 2015.    

Fets:Fets:Fets:Fets:    

1. En data 28/12/2015 s’ha rebut resolució d’atorgament de subvenció per un import de
53.035,20 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya per la realització d’accions
d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de les persones aturades en
col·laboració amb les agències de col·locació convocatòria 2015 que regula l’Ordre
EMO/299/2015, amb número d’expedient SAC/15/0086.

2. La base 10, punt 10.1 especifica que les accions d’intermediació laboral que portaran a terme
les agències de col·locació en el marc d’aquesta ordre de bases tenen per objecte facilitar a les
persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles
persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves
necessitats. En concret les accions que es portaran a terme seran les següents:

a) Accions de prospecció d’empreses per la captació de les ofertes a on es derivaran les
candidatures de les persones assignades a l’agència

b) Accions relacionades amb la valoració dels perfils de professionals, aptituds i
coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriment s dels llocs de
treball derivats de les accions de prospecció esmentades en el punt anterior.

c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència amb les empreses i
persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en
les properes accions de derivació.



d) Accions de preparació d’entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures
proposades per l’agència, ja siguin a través de sessions personalitzades o grupals.

3. La base 9 concreta que són persones destinatàries de la línea 1 les persones desocupades
inscrites com a demandants d’ocupació derivades del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
que pertanyin a algun d’aquests col·lectius:

a) Persones desocupades  més grans de 45 anys inscrites durant més de tres mesos de forma
ininterrompuda

b) Persones desocupades menors de 45 anys inscrites durant més de 6 mesos i beneficiaries
d’alguna de les següents prestacions o ajuts: Programa Extraordinari d’Activació de
l’Ocupació, Renda Activa d’Inserció, PREPARA, o Renda Mínima d’Inserció.

4. El termini per l’execució de les accions s’inicia en data de la resolució d’atorgament i finalitza
el 31 de gener de 2017.

1. cció Proposta import a atorgar
Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:Fonaments de dret:    

1. l’Ordre ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de 
col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

2. Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

3. L’Ajuntament de Calafell està autoritzat per actuar com agència de col·locació mitjançant 
resolució de data 19 d’abril de 2013. El centre de treball autoritzat és La Masia Cal Bolavà.

4. La tècnica de treball A. J. F., emet informe de data 30 de desembre de 2015, el qual queda 
unit a l’expedient. 

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d’alcalde de l’àrea de 
QUALITAT VIDA I PROM. ECON. - OCUPACIÓ i per unanimitat acorda: 

1.  Acceptar la subvenció Servei d’Ocupació de Catalunya per la realització d’accions
d’intermediació laboral per a la inserció al mercat de treball de les persones aturades en
col·laboració a les agències de col·locació, línea 1, que regula EMO/299/2015.

2. Donar compte als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Recursos Humans

I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:20, i dóna l'acte per acabat, 
del qual jo, com a secretari en dono fe. 


