
Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies 
Direcció General d’Economia Social, 
el Tercer Sector i les Cooperatives 

RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT 

DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES 
EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020, MENSUALITAT ABRIL 

Fets 

1. En data 15 de juny de 2020 es publica al Tauler electrònic de la Generalitat de

Catalunya la Resolució de 4 de juny de 2020 de concessió als centres especials de

treball de la subvenció del Programa 2, corresponent al mes d’abril de 2020,

destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o

superior al 33% contractades en centres especials de treball.

2. A l’Annex 1 de la Resolució esmentada hi consten els imports de les subvencions

atorgades, subjectes a revisió en el moment de la justificació.

3. Amb posterioritat, s’han detectat diverses errades de transcripció dels imports de

les subvencions atorgades que consten en el dit Annex 1.

Fonaments de Dret 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, que especifica que les administracions públiques poden 

rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 

materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

Vist el que s’ha exposat, 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball, Afers Socials  
i Famílies 
Direcció General d’Economia Social, 
el Tercer Sector i les Cooperatives 

RESOLC 

Rectificar l’Annex 1 de la Resolució de 4 de juny de 2020, de concessió als centres 

especials de treball de la subvenció del Programa 2, corresponent al mes d’abril de 

2020, destinada al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o 

superior al 33% contractades en centres especials de treball, reproduïnt-se a 

continuació  l’Annex amb les dades correctes. 

angel
Sello

angel
Sello


	Correcció_errades_Resolució_Abril_2020



