PROPOSTA PROVISIONAL 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 2021

Fets

1. El dia 15 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 14 de desembre de 2020, es va publicar la Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre,
per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades a la
realització d'accions de 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 per a l'any 2021 (ref. BDNS 538133).
3. Un cop transcorregut el termini de presentació de solꞏlicituds que disposa el punt 2 de la
Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre, aquestes, juntament amb la documentació que
les acompanya, han estat revisades i l’òrgan instructor ha fet les actuacions necessàries per a
la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de
pronunciar la proposta de resolució d’atorgament.
4. Les entitats solꞏlicitants han declarat complir tots els requisits a què es refereixen les bases 3 i
4 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.
5. El punt 3 de la Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre, disposa que l’atorgament de les
subvencions queda condicionat a l’existència de disponibilitats pressupostàries.
6. En l’acta de la Comissió tècnica d’avaluació, constituïda d’acord amb allò previst a la base 7.3
de l’annex 2 de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig, i que es va reunir el dia 6 d’abril de 2021,
s’ha fet la valoració de les solꞏlicituds presentades i, en conseqüència, s’eleva aquesta proposta
de resolució provisional, d’acord amb els criteris de la base 8 de l’annex 2 esmentat, per a tots
els expedients que es relacionen en els annexos de la present Resolució.

L’annex 1 correspon a les entitats que han presentat sol•licitud de la subvenció, que s’ha
constatat que reuneixen els requisits per ser beneficiàries i que han obtingut una puntuació de
55 o més. Els expedients que consten a l’annex 2 corresponen a les entitats que han presentat
sol•licitud i que no han superat el 55 punts mínims per tenir dret a la subvenció, així com a
aquelles que no compleixen alguna de les altres bases de l’Ordre TSF/91/2017, de 15 de maig.

Fonaments jurídics
Primer.- 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).
Segon.- Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada
per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions de 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 per a l'any 2021
(ref. BDNS 538133).
Vist el que s’ha exposat,

PROPOSO
1. Concedir, a les entitats relacionades a l’annex 1, 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.
Les entitats proposades com a beneficiàries de la subvenció poden presentar alꞏlegacions, en
el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta de resolució
provisional en el tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les quals es
tindran en compte en el moment de resoldre.
Si l’entitat no presenta alꞏlegacions dins del termini fixat, s’entén que accepta tàcitament la
concessió de la subvenció.

Posteriorment, l’òrgan instructor, prèvia comprovació de les dades incloses en les declaracions,
de les acceptacions i de la documentació aportada per les entitats proposades com a
beneficiàries, i un cop realitzades les verificacions i la valoració de les alꞏlegacions, elevarà la
proposta de resolució definitiva a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les
Cooperatives.
2. Denegar, a les entitats relacionades a l’annex 2, la subvenció solꞏlicitada, pels motius que s’hi
especifiquen.
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