Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies

RESOLUCIÓ DE 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 2015

Fets
1. El dia 28 de desembre de 2015 es va publicar l’Ordre EMO/370/2015, de 21 de desembre,
per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria anticipada per a
l'any 2016 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 2015 i es
publica l'import màxim (DOGC núm. 7026, de 28.12.2015).
2. Les entitats que consten a l’Annex 1 i Annex 2 han presentat la sol·licitud de la subvenció per
al programa d’ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat
en centres especials de treball durant el període de gener a juny de 2015.
3. Examinada la documentació relativa a la subvenció dels ajuts esmentats, s’ha comprovat que
les entitats que consten a l’Annex 1 han presentat la sol·licitud en temps i forma i
compleixen els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre EMO/370/2015, de 21 de
desembre.
4. A l’Annex 2 consten les entitats que no reuneixen els requisits que s’estableix a la base 3 de
l’Ordre EMO/370/2015, de 21 de desembre, esmentada i els motius de la denegació de la
subvenció sol·licitada.

Fonaments jurídics
1. La competència per dictar resolució en aquest procediment l’atribueix la base 7.1 de l’Ordre
EMO/370/2015, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa
pública la convocatòria anticipada per a l'any 2016 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 2015, en relació amb disposició addicional primera del
Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2. La base 4 de l’Ordre EMO/370/2015, disposa que excepcionalment, d'acord amb l'article 22.1
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i per tal de garantir que els
ajuts puguin arribar al major nombre d'empreses beneficiàries, es farà un prorrateig, amb
revisió prèvia de la documentació de la sol·licitud i dels requisits de concessió i que la
concessió dels ajuts queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries.
3 La bases 6.1 de l’Ordre, disposa que el procediment de concessió dels ajuts regulats en les
bases és la 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.
4. La base 9 de l’Ordre, disposa que el pagament de la subvenció es farà efectiu un cop
justificada correctament l’aplicació dels fons, d’acord amb el que estableix la base 11.
Vist el que s’ha exposat,

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies

Resolc:
1. Concedir a les entitats que consten a l’annex 1 la subvenció sol·licitada, en els termes i els
imports que s’hi especifiquen.
2. Denegar a les entitats que es relacionen a l’annex 2 la subvenció sol·licitada, pels motius que
s’hi especifiquen.
3. El pagament de les subvencions es farà efectiu d’acord amb la base 9 de la convocatòria.

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.
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