
Núm. Registre Sortida: 9015/102520/2021

Data Registre Sortida: 22/07/2021 10:47:30
   

  S
E

R
V

E
I P

Ú
B

LI
C

 D
'O

C
U

P
A

C
IO

 D
E

 C
A

T
A

LU
N

Y
A

Doc.original signat per:
Ariadna Rectoret i Jordi
21/07/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0MNEAVBI6QM34C9SHH48Q0GSMLI9M2HZ*
0MNEAVBI6QM34C9SHH48Q0GSMLI9M2HZ

Data creació còpia:
22/07/2021 11:38:03

Data caducitat còpia:
22/07/2023 00:00:00

Pàgina 3 de 4

Conv. TSF/2689/2020  

Exp.:SOC029/21/001026 

8. El beneficiari de la subvenció ha de presentar, en el supòsit de fons públics

percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, carta de pagament de

reintegrament així com dels interessos que se’n derivin.

9. La subvenció a l’entitat que es detalla en l’annex està destinada a la realització

de les accions ocupacionals previstes a l’apartat d)  de la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre

TSF/132/2018, de 30 de juliol.

10. Aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, d’acord amb

l’article 6.1, paràgraf tercer, de la Resolució TSF/2689/2020, de 15 d'octubre.

11. Els noms de les entitats beneficiàries es publicaran al Portal de Transparència

d’acord amb els articles 8 i 15 de la Llei 9/2014,del 29 de desembre, de transparència,

accés a la informació pública i bon govern.

12. Vistos el 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),

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de

18.11.2003) i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. (BOE núm. 176, de 25.7.2006) i la resta de

normativa aplicable.

13. Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.

14. Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya.

15. Vista Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

per al 2020 i la Llei 5/2020, de 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.

16. Vist 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 (DOGC núm.8297 (17.12.2020)

A proposta de la Sub-directora General de Polítiques Actives d’Ocupació, 

RESOLC: 

1. Atorgar a FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE

CATALUNYA I DE BALEARS, amb NIF G61421418 una subvenció de             4.987,49

euros per a la contractació de persones participants en el marc de l’actuació

d’experiència professional mitjançant contracte laboral de la Línia 2 del programa 30

Plus convocatòria anticipada per a l'any 2021, que es desglossa de la següent manera:

NIF participant Quantitat atorgada Baixa prematura  

***2991** 4.987,49 € No 

***** 

***** 




