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SOC007/17/00011 

 

RESOLUCIÓ 

 

IDENTIFICADOR DE L’EXPEDIENT 

Entitat: XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

NIF:  G63122402 

Expedient:  SOC007/17/00011 

Assumpte: Resolució d’atorgament de la subvenció d’acord amb la Resolució 

TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la 

concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves 

beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 

ANTECEDENTS 

1. L'entitat XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI amb NIF G63122402 i domicili a Carrer 

Sagrada Família, 7 , Vic , ha presentat una sol·licitud de subvenció en data 26 de juliol de 

2017 per un import total de 22.000 euros per a la contractació en pràctiques d’/de 2 

persona/es beneficiària/es del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d'acord amb la 

Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol. 

2. L'entitat és una entitat beneficiària definida així a l'article 3 de la Resolució 

TSF/1779/2017, de 13 de juliol. 

3. La sol·licitud presentada compleix amb els requisits establerts a la base 8 de l’Ordre 

TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions destinades a incentivar la contractació de persones joves beneficiàries 

del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.   

 

FONAMENTS JURÍDICS 

1. Atesa l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació de persones joves 

beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya; 

2. Atesa la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a 

l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en 

pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; 
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3. D'acord amb l'article 2.1 de la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, l'import màxim 

destinat a la concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria és de 10.000.000,00 

euros a càrrec a les partides pressupostàries D/460000122/331E/0000, 

D/461000122/331E/0000, D/469000122/331E/0000, D/481000122/331E/0000, 

D/482000122/331E/0000 i D/484000122/331E/0000 del pressupost del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2017; amb el desglossament següent: 6.400.000,00 

euros destinats als ajuntaments, 1.600.000,00 euros destinats als consells comarcals i 

2.000.000,00 euros destinats a les entitats sense ànim de lucre; 

4. Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei 

d’Ocupació de Catalunya; 

5. Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2017;  

6. Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 

887/2006, de 21 de juliol que la desplega; 

7. Vist el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei de finances públiques de Catalunya; 

8. D’acord amb la base 12.1 de l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, l’òrgan competent per 

dictar la Resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya.  

 

Vistos els antecedents esmentats, a proposta de la subdirectora general de Polítiques Actives 

d’Ocupació i en ús de les atribucions que em són conferides, 

 

RESOLC 

1. Atorgar a l'entitat XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI, amb NIF G63122402, una 

subvenció de 22.000 euros per a la realització d’/de 2 contracte/es en pràctiques.  

2. El pagament de la subvenció atorgada es farà de la manera següent: 

 una bestreta del 100%, i s’estableix com a garantia la retenció del 20% en el moment 

del pagament de la bestreta, que es pagarà quan l’entitat beneficiària hagi presentat el 

certificat d’inici de les actuacions, d’acord amb la base 14.2 de l'Ordre TSF/213/2016, 

d’1 d’agost.  

 un pagament del 20% restant retingut, en el moment que es comprovi la documentació 

prevista a la base 17.3 de l’Ordre esmentada.   
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3. L'incompliment dels requisits establerts en les bases reguladores o la incursió del 

beneficiari en alguna de les causes que es preveuen als articles 90 bis, 92 bis i 99 del 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, així com de les condicions que s'estableixen en la resolució de 

concessió, donarà lloc a la pèrdua total o parcial del dret de cobrament de la subvenció o, 

previ l'oportú procediment de revocació, a l'obligació de reintegrar, si s'escau, total o 

parcialment la subvenció percebuda i els interessos de demora corresponents. 

4. El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà de presentar, si escau, carta de pagament de 

reintegrament en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a 

l'objecte subvencionable, així com dels interessos legals que en derivin a comptar des del 

termini de finalització per la presentació de la justificació econòmica. Aquest 

reintegrament s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte restringit del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya 2100-1183-35-0200135636, IBAN: 

ES3521001183350200135636. El document que acrediti l'ingrés s'enviarà al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, juntament amb la documentació de justificació de la subvenció. 

 

Barcelona,  

Mercè Garau i Blanes  
 
 
 
 
 
 
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  
 
 
 
Notifiqueu aquesta Resolució a les persones interessades d’acord amb el que preveuen els 

articles del 40 al 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Púbiques, i advertiu-les que contra aquesta Resolució, que no exhaureix 

la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària general del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 

de la notificació d’aquesta Resolució. 

 


