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RESOLUCIÓ DEFINITVA D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIO RELATIVA A LES 
UNITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN EL MARC DELS 
SERVEIS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A 2016 (USAP) 
 
 
 
Fets 
 
 
1. El dia 23 de maig de 2016 es va publicar l’Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig,  

per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 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 als centres especials de treball (DOGC núm. 7125, 
de 23.5.2016). 

 
2. El dia 24 de maig de 2016 es va publicar la Resolució TSF/1285/2016, de 19 de 

maig, de convocatòria per a l’any 2016 de presentació de sol·licituds per a la 
concessió 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 als centres especials de 
treball (DOGC núm. 7126, de 24.5.2016). 

 
3. El dia 1 de juliol de 2016, es va publicar al Tauler electrònic de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional, amb un Annex 1 
amb la relació d’entitats sol•licitants a les quals es proposava concedir la 
subvenció i un Annex 2 amb la llista d’entitats sol•licitants a les quals es 
proposava denegar la subvenció.  

 
4.    A la Proposta de resolució provisional esmentada, s’atorgava als sol•licitants un 

termini de deu 10 hàbils per presentar al•legacions per tenir en compte en el 
moment de resoldre la sol•licitud o bé aportar la documentació següent: 

 
Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb l'imprès del 
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
disponible a l'adreça d'Internet 

         http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_92922561_1.pdf.  
     
         Aquesta documentació només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si 

és el primer cop que se sol·licita un ajut o una subvenció al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 
5.    En la mateixa proposta es comunicava que si l’entitat beneficiària no presentava 

cap al•legació dins el termini fixat, s’entenia que acceptava tàcitament la 
concessió de la subvenció.  

 



6.  Els sol•licitants han tramès dins el termini de deu dies hàbils atorgats la 
documentació sol•licitada, 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. 
 
8 .  Vista tota la tramitació anterior, el dia 20 de juliol de 2016 l’òrgan instructor ha 

formulat proposta definitiva de resolució. 
 

 
 
Fonaments jurídics 
 
 
1. Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió 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 als centres 
especials de treball.   

 
2. Resolució TSF/1285/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l’any 2016 de 

presentació de sol·licituds per a la concessió 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 als centres especials de treball (DOGC núm. 7126, de 24.5.2016). 

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

base 10 i 11.2 de l’Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig.  
 
4.    La Comissió Tècnica d’Avaluació, en la reunió del dia 30 de juny de 2016,  emet 

un informe de valoració de les sol·licituds segons la puntuació obtinguda i 
proposa concedir la subvenció a les entitats que consten a l’annex 1 i denegar la 
subvenció a les entitats que consten l’annex 2, segons disposa la base 12.4 de 
l’Ordre de bases.  

 
5.  Les entitats interessades han presentat la documentació sol·licitada i/o les 

al·legacions a què fa referencia la base 12.7 de l’Ordre, en el termini de 10 dies 
hàbils des de la publicació de la proposta de resolució provisional al tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 
6.    La base 12.11 atribueix la competència per dictar resolució definitiva de concessió 

d’aquesta subvenció al director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa, a proposta del subdirector o subdirectora general 
d’Ocupació en la Diversitat.  

 
 
 
 
 
 
Vist el que s’ha exposat,  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies 
Direcció General d’Economia Social,  
el Tercer Sector, les Cooperatives 
i l’Autoempresa 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLC 
 
 
1.   Concedir a les entitats relacionades a l’annex1 la subvenció destinada 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 als centres especials de treball, en els termes i imports que s’hi 
especifiquen.  

 
2.   Denegar a les entitats relacionades a l’annex 2 la subvenció sol·licitada, pels 

motius que s’hi especifiquen.  
 
3.   Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen a 

l’Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig.  
 
4.    La justificació i el pagament de la subvenció es realitzarà d’acord amb el que 

preveu la base 16 de l’Ordre TSF/119/2016, esmentada.  
 
 
 
Contra aquesta Resolució, 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, a comptar des de l’endemà de la notificació, 
d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 
76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 

 
 

 
 



Tipus
Ajut

Import 1a proposta
subjecte a justificació 

(gener-abril)

Puntuació 
criteris 

valoració,  
base 13.1 de la 

a) a la d)

Puntuació 
projecte,  base 

13.1 e)
Ordre Núm. Exp. NIF Nom del Centre Puntuació 

global

128 U171/2016 G62372768 Fundació Ginesta 2 56,81 29,50 86,31 43.999,92
129 U172/2016 G62661590 Associació Intelami 2 34,32 17,00 51,32 12.434,76
130 U173/2016 G62873971 El Molí d'en Puigvert 2 37,66 23,00 60,66 48.782,52
131 U176/2016 G63570709 Fundació Privada Mas Albornà 2 42,09 15,50 57,59 114.112,84
132 U177/2016 G64049372 Fundación INTRESS para la Integración 2 29,84 26,00 55,84 15.438,24
133 U178/2016 G64302904 Fundació Privada Areté 2 54,29 26,00 80,29 8.608,68
134 U179/2016 G64303464 Associació Les Corts per a la Inserció Laboral (ALCIL) 2 53,75 27,00 80,75 10.521,72
135 U182/2016 G65187056 Fundació Privada TAC OSONA 2 51,69 29,50 81,19 87.043,32
136 U183/2016 G65258410 Fundació Privada ASPROSEAT Empresa i Treball 2 47,37 21,50 68,87 124.347,60
137 U184/2016 G65434896 Fundació Viver de Bell-lloc 2 46,95 18,00 64,95 66.956,40
138 U188/2016 P5811301J Patronat Municipal S.S. Martorell (Can Cases) 2 50,91 22,50 73,41 19.130,40
139 U189/2016 P5812301I Institut Municipal Serveis Discapacitats (Taller Alborada) 2 59,17 15,50 74,67 47.826,00
140 U190/2016 P6700009A Centre Tramuntana - Consell Comarcal Baix Empordà 2 52,65 25,50 78,15 53.823,40
141 U191/2016 P6700010I Consell Comarcal del Pla de l'Estany - COIET CET 2 50,89 22,50 73,39 41.130,36
142 U192/2016 P7590004C Inst. Mpal.  de Treball "Salvador Seguí" 2 59,23 24,50 83,73 45.912,96
143 U193/2016 V08789471 Mancomunitat. Tegar (Taller Sant Miguel) Garraf 2 54,84 22,00 76,84 90.869,40

TOTAL 7.252.830,32
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