ACORD relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
Barcelona, 7 de setembre de 2016

REUNITS:
D’una part, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques que, d’acord amb l’article 133.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, tenen la consideració
de representants dels interessos generals de les institucions de govern local que agrupen.
I, de l’altra, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de
Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de Catalunya ,
reconeixent‐se ambdues parts com a interlocutors vàlids,
i la Conselleria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

EXPOSEN:
Atès que el programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació que s’adreça a les
persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur, que no hauran
de disposar de les habilitats necessàries a l’inici de l’activitat, sinó que l’objectiu és la seva
capacitació al llarg de la seva execució, mitjançant l’experiència laboral i la formació;
Atès que la situació actual del mercat de treball ha incrementat el nombre de persones en
situació d’atur de llarga durada es fa necessari incorporar‐les en el nombre més gran possible
a politiques actives d’ocupació com a mesura d’inserció laboral;
Atesa la voluntat de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, de les
entitats locals de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de millorar la qualitat
de les contractacions en el marc del programa Treball i Formació;
Atès que la finalitat del Programa és incrementar l’ocupabilitat efectiva de les persones
participants en el mercat de treball, i que un dels seus objectius principals és, per tant,
proporcionar una feina a les persones que, altrament , tindrien grans dificultats per trobar‐la,
de manera que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat;
Atès el particular objecte del contracte de durada determinada que vehicula la contractació
d’aquestes persones, que es destina a cobrir la realització d’actuacions de caràcter temporal i
d’interès general i social;

Ateses, per tant, les espeficitats pròpies de les persones en situació d’atur que poden
participar en el programa de Treball i Formació, així com les particularitats derivades del propi
objecte contractual,
I tenint en compte, igualment, l’objectiu final de foment de l’ocupació de dites persones;

ACORDEN:
Primer
Establir la retribució de les persones en atur que participen en les accions d’experiència laboral
i formació del programa Treball i Formació, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i
en el marc dels programes de politiques actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d’àmbit
municipal i supramunicipal, i les seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat
d’incentivar llur contractació, així com de millorar‐ne la qualitat mitjançant la garantia de
suficiència retributiva.
Segon
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançarà un salari brut de les persones participants
amb 1.000€ mensuals més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa
i la durada del contracte i les despeses de la cotització empresarial a la Seguretat Social en les
condicions i finançament establertes a la normativa que regula el programa de Treball i
Formació.
La formació s’entén com a temps de treball efectiu, és obligatòria per a totes les persones
participants al programa i ha d’estar relacionada preferentment amb el treball que
desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de treball i dins de l’horari laboral.
La durada de les contractacions serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dotze mesos, en
funció del col∙lectiu que la corresponent convocatòria pugui considerar prioritari.
Tercer
A la finalització del contracte laboral de durada determinada, les persones en situació d’atur
que participen en les accions d’experiència laboral i formació del programa Treball i Formació
tindran dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la
quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei.

Quart
Els llocs de treball ocupats en virtut de la convocatòria de Treball i Formació no correspondran
en cap cas a llocs estructurals, i hauran d’estar directament relacionats amb l’interès social que
persegueix el projecte.
Cinquè
El present Acord tindrà la mateixa vigència temporal que el programa Treball i Formació en el
marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya de la convocatòria 2016, sens perjudici que les parts signatàries acordin la
pròrroga del present Acord.
Sisè
Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podran adherir‐se
al present Acord mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent.

En prova de conformitat, les parts subscriuen el present document en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
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