
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1340/2021, de 30 d'abril, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria de l'any
2021 per a la concessió de subvencions del programa 2 als centres especials de treball (ref. BDNS 538122).

Atesa 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);

Atesa la Resolució TSF/3235/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la
concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o
superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2021 (ref. BDNS 538122);

Atès el punt 4 de la Resolució TSF/3235/2020, de 4 de desembre, que estableix que l'import màxim amb
càrrec a l'exercici 2021 es pot ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària, sens perjudici de la
publicació al DOGC de la declaració dels crèdits disponibles prèviament a la resolució de la concessió, d'acord
amb l'article 92.4.b) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vist que el crèdit disponible per al programa 2, que s'estableix en el punt 2 de la Resolució TSF/3235/2020, de
4 de desembre, és insuficient per atendre aquest programa durant l'exercici 2021;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i atès el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega (BOE núm. 176, de
25.7.2006);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Ateses la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm.
8124, de 30.4.2020), i la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de
30.4.2020);

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021,

Resolc:

Ampliar l'import màxim del programa 2, segons el que preveu el punt 4 de la Resolució TSF/3235/2020, de 4
de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades al
foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els
centres especials de treball per a l'any 2021 (ref. BDNS 538122), en la quantitat d'11.000.000 d'euros, amb
càrrec a la partida pressupostària BE15 D/482002900 del programa pressupostari 333.

L'import total ampliat per al programa 2 de subvencions als centres especials de treball és de 54.300.000
d'euros, amb càrrec al pressupost del 2021.

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
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recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

També poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dicta el present acte, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Barcelona, 30 d'abril de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.125.074)
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