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RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA 

REALITZACIÓ D’ACCIONS RELATIVES A LES UNITATS DE SUPORT A 

L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN EL MARC DELS SERVEIS D’AJUSTAMENT 

PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT D’ESPECIAL 

DIFICULTAT CONTRACTADES EN ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, 

EXERCICI 2018  

 

 

Fets 

 

 

1. El dia 19 de maig de 2017 es va publicar l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, 

per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

als centres especials de treball (DOGC núm. 7373, de 19.5.2017). 

 

2. El dia 20 d’abril de 2018 es va publicar la Resolució TSF/764/2018, de 16 

d’abril,  per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió 

de subvencions als centres especials de treball (ref. BDNS 394647), (DOGC 

núm. 7603, i BOE núm 96, de 20.4.2018). 

 
3. El dia 25 de juny de 2018 es publica la Resolució TSF/1386/2018, de 22 de juny, 

per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria de l’any 2018 per a la 

concessió de subvencions del Programa 2 als centres especials de treball (ref. 

BDNS 394647), (DOGC núm. 7649, de 26.6.2018). 

 

4. El dia 26 de juny de 2018 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya la proposta de resolució provisional de la subvenció 

del Programa 1, subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les 

unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament 

personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat 

contractades en els centres especials de treball.  A l’Annex 1, adjunt, es VA  



publicar una relació dels centres especials de treball sol·licitants als qual es 

proposa concedir la subvenció i a l’Annex 2, es va publicar una relació dels 

centres especials de treball sol·licitants als quals es proposa denegar la 

subvenció amb els motius d’exclusió.  

 

5. La proposta de resolució provisional informa als centres especials de treball que 

consten a l’Annex 1 i a l’Annex 2 que poden presentar al·legacions, en el  termini 

de deu dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la proposta 

provisional de concessió, que es tindran en compte en el moment de resoldre. 

En el cas que un centre especial de treball no presenti al·legacions dins el 

termini fixat, s’entén que el centre especial de treball accepta tàcitament la 

proposta provisional.    

 

6. Els sol·licitants han tramés dins el termini de deu dies hàbils fixats  

documentació, han presentat al·legacions i/o han acceptat tàcitament la 

concessió de la subvenció.  

 

7. L’òrgan instructor ha comprovat la veracitat de les dades incloses en les 

declaracions i la documentació aportada.  

 

 

Vista la tramitació anterior, el dia 11 de juliol de 2018 l’òrgan instructor ha formulat la 

proposta definitiva de resolució.    

 

 

Fonaments jurídics 

 

 

1. Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions als centres especials de treball (DOGC núm. 

7373, de 19.5.2017). 
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2. Resolució TSF/764/2018, de 16 d’abril, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 

2018 per  a  la  concessió  de  subvencions  als  centres especials de treball (ref. 

BDNS 394647), (DOGC núm. 7603 i BOE núm 96,  de 20.4.2018).  

 
3. El dia 25 de juny de 2018 es publica la Resolució TSF/1386/2018, de 22 de juny, 

per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria de l’any 2018 per a la 

concessió de subvencions del Programa 2 als centres especials de treball (ref. 

BDNS 394647), (DOGC núm. 7649, de 26.6.2018).  

 

4. Les entitats sol·licitants han declarat complir tots els requisits a què es refereix la 

base 3 i 4.6  de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.  

 

5.   El dia 26 de juny de 2018 es publica al tauler electrònic de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya proposta de resolució provisional segons la puntuació 

obtinguda i s’adjunta un Annex 1, relació dels centres especials de treball 

sol·licitants als qual es proposa concedir la subvenció i un Annex 2, relació dels 

centres especials de treball sol·licitants als quals es proposa denegar amb els 

motius d’exclusió, segons disposa la base 7.5 i 7.6 de l’Annex 2 de l’Ordre de 

bases.  

 

5.   Les entitats interessades han presentat documentació i/o al·legacions a què fa 

referència els punts 7, 8 i 9 de la base 7 de l’Annex 2 de l’Ordre esmentada, en 

el termini de deu dies hàbils següents a la publicació de la proposta de resolució 

provisional al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.   

 

6.   La Subdirecció General de Treball en la Diversitat, vista la documentació i/o 

al·legacions presentades formula proposta definitiva de concessió de les 

subvencions a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el 

Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, d’acord amb el que disposa la 

base 7.11 de l’Annex 2, de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig. 

 

 



Vist el que s’ha exposat,  

 

 

RESOLC 

 

 

1.   Concedir a les entitats relacionades a l’Annex 1, la subvenció del Programa 1,  

subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport 

a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de 

les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades en els centres 

especials de treball.   

 

 

2.   Denegar a les entitats relacionades a l’Annex 2,  la subvenció sol·licitada del 

Programa 1, pels motius que s’hi especifiquen.  

 

 

3.  Els centres especials de treball beneficiaris han de complir les obligacions que 

estableix l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions als centres especials de treball.  

 

 

4.  La justificació i el pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb el que 

preveu la base 10 de l’Annex 2  de l’Ordre TSF/91/2017,esmentada.  

 

 

 

 

Contra la resolució de concessió o denegació, que no exhaureix la via administrativa, 

es pot interposar recurs d'alçada davant la Secretaria General del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat de l'endemà de la 

notificació de la resolució corresponent, d'acord amb l'article 4.f) del Decret 289/2016, 

de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En el cas de les administracions públiques, es pot impugnar davant l'ordre 
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jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de 

l'endemà de la notificació, sens perjudici que es pugui interposar requeriment 

potestatiu previ davant l'òrgan competent, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 

notificació. 
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Sello
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