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C178/2014/COMPLEMENTÀRIA

Convocatòria: Ordre EMO/367/2014
Exercici pressupostari: 2015

RESOLUCIÓ
Resolució d’atorgament d’una subvenció a l’entitat FUNDACIÓ EL MOLÍ D'EN PUIGVERT, amb CIF
G62873971 per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball durant l'exercici 2014 en base a l’Ordre EMO/367/2014, de
16 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es fa pública la convocatòria
anticipada per a l'any 2015
ANTECEDENTS
1. El dia 13 de gener de 2015 l’entitat FUNDACIÓ EL MOLÍ D'EN PUIGVERT, amb CIF G62873971
presenta una sol•licitud d’ajut complementari per a l’any 2014, per al manteniment dels llocs de treball
de les persones amb discapacitat d’especials dificultats en centres especials de treball durant l’exercici
2014.
2. L’entitat presenta una sol•licitud de subvenció per al manteniment dels llocs de treball esmentats,
d’acord amb la base 2 de l’Ordre EMO/367/2014, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió d’ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball, durant el període de gener a juny del 2014, per un import
total de 40.255,08 euros.
3. Examinada la documentació relativa a la sol•licitud de l’ajut esmentat, s’ha comprovat que aquesta ha
estat presentada en temps i forma i que compleix els requisits que s’estableixen a la base 3 l’Ordre
EMO/367/2014, esmentada.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 4 en relació amb la base 7 de l’Ordre EMO/367/2014, de 16 de desembre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores i es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2015 de
subvencions per a un programa d’ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb
discapacitat en centres especials de treball durant l’exercici 2014 i es públic l’import màxim (DOGC
núm. 6779 de 23.12.2014), estableix que correspon al Director General d’Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom resoldre aquest expedient.
2. D’acord amb la base 1, en relació a la base 2 de l’Ordre EMO/367/2014, esmentada, les accions
subvencionables van adreçades al manteniment de llocs de treball ocupats per persones treballadores
amb discapacitat d’especials dificultats, integrants de les plantilles dels centres especials de treball de
Catalunya, incloses en algun dels col•lectius següent:
a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat

ll       ! l !  ! l ""#$
b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior
al 65%.
3. La base 3 de l’Ordre EMO/367/2014, esmentada, regula els requisits que han de complir les entitats
per obtenir la condició de beneficiària de l’ajut. L’entitat sol•licitant reuneix els requisits establerts.
4. La base 4 de l’Ordre EMO/367/2014, disposa que se subvenciona part del cost salarial, nòmina, dels
llocs de treball ocupats per persones treballadores amb una discapacitat d’especials dificultats que
compleixi els requisits de la base 2 de
l’Ordre. La quantia total de l’ajut serà d’un import únic de com a màxim 1.020,00 euros per persona
treballadora amb una discapacitat d’especials dificultats amb contracte vigent al centre especial de
treball durant el període corresponent a 6 mensualitats de gener a juny de 2014.
Aquest ajut es reduirà de forma proporcional a la jornada laboral realitzada i a la presència efectiva del
treballador/a al seu lloc de treball en el període esmentat de 2014.
El nombre màxim de treballadors/es amb discapacitat d’especials dificultats que es podrà subvencionar
és el que correspon al justificat al mes de maig de 2011 a jornada completa.
5. La base 5.3.a) de l’Ordre EMO/367/2014, estableix que la sol•licitud d’ajuts ha d’incloure la declaració
responsable de l’entitat relativa als requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/ària,
establerts a la base 3 de l’indicada Ordre.
6. La base 6.1 de l’Ordre, disposa que el procediment de concessió d’aquests ajuts és el de
concurrència no competitiva, tot d’acord amb les previsions de la Llei de finances públiques de
Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La base 6.2 de la mateixa Ordre, disposa que aquests ajuts es tramitaran en consideració a la
presentació de sol•licitud de l’entitat perceptora i el compliment dels requisits establerts, sense que sigui
necessari establir la comparació ni la prelació entre les sol•licituds.
7. Es considera que l’entitat acredita l’import sol•licitat per a cada treballador/a amb una discapacitat
d’especial dificultat indicat a la base 2 de l’Ordre EMO/367/2014, esmentada, quan:
a) El contracte amb un/a treballador/ra amb una discapacitat d’especial dificultat és vigent durant el
període del primer semestre de 2014 (mesos de gener a juny de 2014).
b) L’import de la subvenció que es sol•licita per a cada treballador/a amb una discapacitat d’especial
dificultat es realitza en funció del codi de contracte informat (o declarat) en les relacions de les persones
treballadores aportades.
8. La base 9 de l’Ordre, estableix que el pagament de la subvenció es farà efectiu un cop justificada
correctament l’aplicació dels fons, d’acord amb el que s’estableix a la base 11.
La tramitació del pagament es farà d’acord amb el Pla de tresoreria, la liquiditat i la disponibilitat de la
Generalitat de Catalunya i les condicions establertes en la resolució de concessió.
9. Vistos els antecedents de referència i els fonaments de dret aplicables,
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1. Atorgar a l’entitat FUNDACIÓ EL MOLÍ D'EN PUIGVERT, amb CIF G62873971 l'import de
34.552,54 euros, corresponent a una subvenció per al programa d'ajut complementari destinat al
manteniment de les persones amb discapacitat d’especials dificultats en centres especials de treball
durant el període de gener a juny de 2014, a càrrec de la partida pressupostària
D/482002900/3330/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 2015.
2. L’import atorgat es correspon a l’acreditació de la despesa efectuada per l’entitat beneficiària, d’acord
amb la documentació que s’estableix a la base 5 de l’Ordre EMO/367/2014, esmentada, els dies
realment treballats i a la presència efectiva del/de la treballador/a en el seu lloc de treball durant el
període de gener a juny de 2014.
3. El pagament de la subvenció es farà efectiu un cop justificada correctament l’aplicació dels fons. La
tramitació del pagament es farà d’acord amb el Pla de tresoreria, la liquiditat i la disponibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
NOTIFIQUEU aquesta resolució als interessats en la forma establerta en els articles 58 i 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i en l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, advertint que:
a) En el supòsit d’entitats privades, contra aquesta resolució que no exhaureix la via
administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Secretària d’Ocupació i Relacions
Laborals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de la
present resolució, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
procedent.
b) Les administracions públiques, contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació de la present resolució.
Així mateix, poden interposar potestativament un requeriment previ al recurs contenciós administratiu
davant el/a director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, segons el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, es pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.
Xavier López Garcia
Director General
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