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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
TRE/2781/2007, de 10 de setembre, per la qual s’amplia el termini d’execució de les
ceekqpu"swg"rtgxgwgp"gnu"rtqitcogu"rgt"cn"hqogpv"fg"nc"kiwcnvcv"fÓqrqtvwpkvcvu"jqog/
fqpc"gp"gn"ogtecv"fg"vtgdcnn"swg"rtgxgw"nc"Tguqnwek„"VTG1339614229."fg"34"fÓcdtkn0
Atesa l’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment
comú relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació
fg"Ecvcnwp{c"*FQIE"p¿o0"65:6."fg"350704227+=
Atesa l’Ordre TRI/95/2006, de 3 de març, per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les accions per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat
fg"vtgdcnn"*FQIE"p¿o0"67;6."fg"380504228+=
Atès que la Resolució TRE/1174/2007, de 12 d’abril, de convocatòria per a l’any
2007 per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions que
preveuen els programes per al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona en
gn"ogtecv"fg"vtgdcnn"*FQIE"p¿o0"6:93."fg"490604229+."guvcdngkz"c"nÓctvkeng";"swg"
gn"vgtokpk"fÓgzgewek„"fg"nÓceek„"uwdxgpekqpcfc"jc"fg"Ýpcnkv¦ct"fkpu"fg"nÓgzgtekek"
pressupostari de l’atorgament i que, excepcionalment, les accions corresponents a
cswguvc"eqpxqecv”tkc"rqftcp"Ýpcnkv¦ct"gn"32"fg"oct›"fg"422:=
Vist que es fa necessari ampliar el termini d’execució que preveu l’article 9 de
la Resolució TRE/1174/2006, de 12 d’abril, esmentada, per millorar la gestió i
implementació d’aquestes accions;
Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’aquesta Llei;
Atesa la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació
fgn"Ugtxgk"fÓQewrcek„"fg"Ecvcnwp{c"*FQIE"p¿o0"5898."fg"340904224+=
Atès el que disposen el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"*FQIE"
p¿o0"59;3C."fg"5303404224+."oqfkÝecv"rgt"nc"Nngk"3414226."fg"49"fg"fgugodtg."fg"
oguwtgu"Ýpcpegtgu"*FQIE"p¿o0"64;4."fg"5303404226+=
Cvguc"nc"Nngk"614229."fg"6"fg"lwnkqn."fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
rgt"cn"4229"*FQIE"p¿o0"6;42."fg"80904229+=
Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, amb consulta
prèvia al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, i en ús de les
facultats que em són conferides,
RESOLC:
Article únic
El termini excepcional d’execució de les accions que preveuen els programes
per al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona en el mercat de treball que
rtgxgw"nÓctvkeng";"fg"nc"Tguqnwek„"VTG1339614229."fg"34"fÓcdtkn."uÓcornkc"Ýpu"cn"52"
de juny de 2008.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució produeix efectes l’endemà de la publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
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Barcelona, 10 de setembre de 2007
JOAN JOSEP BERBEL SÁNCHEZ
Director
(07.250.082)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
VTG149:414229."fg"32"fg"ugvgodtg."rgt"nc"swcn"uÓcornkgp"gnu"korqtvu"o zkou"fguvkpcvu"
c"nÓcvqticogpv"fg"ngu"uwdxgpekqpu"swg"gu"tgiwngp"c"nc"Tguqnwek„"VTG1339614229."
de 12 d’abril.
Atès que l’article 3 de la Resolució TRE/1174/2007, de 12 d’abril, de convocatòria
per a l’any 2007 per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions
que preveuen els programes per al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona
gp"gn"ogtecv"fg"vtgdcnn"*FQIE"p¿o0"6:93."r i0"36;:;."fg"490604229+."rtgxgw"swg"
els imports màxims poden ser incrementats d’acord amb les necessitats del mercat
de treball i les disponibilitats pressupostàries;
Vist que es necessari ampliar els imports màxims que estableix l’article 3 de la
Resolució esmentada, i que hi ha disponibilitat pressupostària per fer-ho;
Cvguc"nc"Nngk"614229."fg"6"fg"lwnkqn."fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
rgt"cn"4229"*FQIE"p¿o0"6;42."fg"80904229+=
Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, amb la consulta prèvia al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, i en ús de
ngu"hcewnvcvu"swg"go"u„p"cvtkdw•fgu.
RESOLC:
Article únic
S’amplia en la quantitat de 1.682.000,00 euros l’import màxim que estableix
l’article 3 de la Resolució TRE/1174/2007, de 12 d’abril, de convocatòria per a
l’any 2007 per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions que
preveuen els programes per al foment de la igualtat d’oportunitats home-dona en
el mercat de treball.
Per tant, l’import màxim total destinat a l’atorgament de les subvencions esmentades al paràgraf anterior és 4.232.000,00 euros i es distribuirà a càrrec de les
partides pressupostàries del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a
l’any 2007 de la manera següent:
2.555.702,94 euros a càrrec de la partida 6204/470620004/3331. Les accions forocvkxgu"uwdxgpekqpcfgu"c"e ttge"fÓcswguvc"rctvkfc"u„p"qdlgevg"fg"eqÝpcp›cogpv"
rgt"rctv"fgn"Hqpu"Uqekcn"Gwtqrgw."okvlcp›cpv"gn"Rtqitcoc"qrgtcvkw"fg"nÓqdlgevkw"5"
núm. 2000ES053PO313, en un percentatge del 45%.
1.676.297,06 euros a càrrec de la partida pressupostària 6204/470620342/3331.
Les accions formatives a càrrec d’aquesta partida pressupostària són objecte de
eqÝpcp›cogpv"rgt"rctv"fgn"Hqpu"Uqekcn"Gwtqrgw."okvlcp›cpv"gn"Rtqitcoc"Qrgtcvkw"
d’Adaptabilitat i Ocupació, que la Comissió Europea aprovarà per al nou període
de programació de fons estructurals 2007-2013.
Aquest import es distribuirà territorialment de la manera següent:
Àmbit territorial de Barcelona: 3.239.389,02 euros.
Éodkv"vgttkvqtkcn"fg"Iktqpc<"57409:3.36"gwtqu0
Àmbit territorial de Lleida: 164.182,54 euros.
Àmbit territorial de Tarragona: 441.314,94 euros.
Àmbit territorial de les Terres de l’Ebre: 34.332,36 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució produeix efectes des del dia de la publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
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