
 

 
 

 

RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de data 7 de maig de 2020, per la qual 

s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures adoptades en relació amb 

la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació amb el Programa 30 

Plus. 

 

 

Per part del Govern de l’estat, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 

declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19, es van adoptar determinades mesures i recomanacions preventives i de contenció en relació 

amb la situació i evolució del coronavirus (COVID-19).  

 

Per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a òrgan competent per gestionar i 

coordinar les polítiques actives per a l’ocupació i desenvolupar la formació professional per a 

l’ocupació, entre d’altres competències, s’ha publicat en data 8 de maig de 2020 el Tauler 

electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat ), la 

Resolució per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures adoptades en 

relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en relació amb el Programa 

30 Plus. 

 

L’article 5 d’aquesta Resolució preveu les mesures de flexibilització corresponents a les 

actuacions del Programa 30 Plus relatives a la convocatòria de la Línia 1 de la convocatòria de 

l’any 2020, aprovada mitjançant la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual 

s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions 

corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de 

persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243). 

 

Concretament, aquest article 5 de la Resolució esmentada preveu que el termini de presentació 

de sol·licituds previst a l’article 7.1 de la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, està 

suspès per la declaració de l’estat d’alarma i durant la seva vigència, per la qual cosa l’apartat 

5.2 estableix que el termini per presentar la sol·licitud de subvenció serà d’un mes des de 

l’endemà de la data en què el Reial decret que declara l’estat d’alarma perdi vigència o les 

pròrrogues del mateix. 

 

Així mateix, en data 23 de maig de 2020, ha estat publicat el Reial decret 537/2020, de 22 de 

maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 

qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19. Aquesta disposició estableix en els seus articles 9 i 10 l’aixecament de la suspensió 

dels terminis administratius a partir del dia 1 de juny de 2020. 

 

Per tant, tenint en compte aquesta darrera normativa estatal es fa necessari modificar i adequar 

el termini de presentació de sol·licituds del Programa 30 Plus de la Línia 1 de la convocatòria 

2020 a la mateixa, en el sentit que el còmput del mes per iniciar el termini per a la presentació 
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de les sol·licituds d’aquesta línia del Programa es reprendrà a partir de l’1 de juny de 2020, data 

corresponent a l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius. 

 

Per tot això, és necessari dictar una nova instrucció modificativa de l’anterior únicament pel que 

fa a les mesures flexibiitzadores de la convocatòria 2020 del Programa 30 Plus, el qual 

actualment es troba en període de presentació de sol·licituds, per poder modificar el còmput del 

termini de les mateixes i ajustar-lo a la legalitat vigent. 

 

Així doncs, d'acord amb la Resolució de 27 de maig de 2020, per la qual s’aproven els criteris a 

seguir amb relació als procediments de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya per a 

l’aixecament de la suspensió determinada en virtut de les mesures d’emergència sanitària de la 

COVID-19. dictats per la Intervenció General, que habiliten l'òrgan concedent per adoptar, 

motivadament, les mesures necessàries relatives a les actuacions subvencionades i que, en 

aquest cas, l'article 27 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, estableix que l'òrgan competent per dictar la present 

resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Per tot això,  

 

RESOLC: 

 

Article 1 

 

1.1.Modificar els articles 5.1 i 5.2 de la Resolució per la qual s’estableixen instruccions sobre la 

incidència de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada per 

la COVID-19, en relació amb el Programa 30 Plus, publicada al Tauler electrònic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat ) el dia 8 de maig de 2020, 

quant al còmput del termini de presentació de sol·licituds, que resten redactats de la manera 

següent: 

 

“5.1.Quant a la convocatòria de la Línia-1. Entitats promotores del Programa 30 Plus: en 

data 24 de desembre de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC núm. 8030 - 24.12.2019) la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la 

qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions 

corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de 

persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus).(ref. BDNS 488243). 
 

El termini de presentació de sol·licituds previst a l’article 7.1 de l’esmentada resolució resta 

suspès per la declaració de l’estat d’alarma i fins que se’n determini l’aixecament de la 

suspensió. 

 

“5.2. Quant a les entitats beneficiàries previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre 

TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que compleixin els requisits establerts a la base 4 de l'annex 



 

 
 

1 de la mateixa Ordre, per presentar la sol·licitud de subvenció disposaran del termini d’un 

mes des que les autoritats competents aprovin l’aixecament de la suspensió dels terminis 

administratius”. 

 

1.2 S’estableix que el termini de presentació de sol·licituds de subvenció de la Línia 1 del 

Programa 30 Plus de la convocatòria 2020 començarà el dia 1 de juny i finalitzarà el 30 de juny 

de 2020 ambdós inclosos, d’acord amb les previsions de la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de 

desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de 

subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la 

inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus).(ref. BDNS 488243). 

 

Article 2. Es dóna publicitat a aquesta Resolució a través del Tauler electrònic de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat ) per al general coneixement. Aquesta 

publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. 

 

Article 3. La present Resolució entrarà en vigor des de l'endemà de la seva publicació. 

 

Article 4. Contra aquesta Resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

recurs d'alçada davant el Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data d'inici de la seva publicació, d'acord 

amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010,de 3 d'agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé, directament recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos 

comptadors, així mateix, des de l'endemà de la seva notificació d'acord amb allò previst als 

articles 8.2.c) i 46.1 de la Llei 29/1998, de13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 

interessos. 

 

S'adverteix que, de presentar recurs d'alçada, no es podrà interposar recurs contenciós 

administratiu, fins que es resolgui expressament el mateix o es produeixi la seva desestimació 

presumpta i, haurà de tenir-se present, a efectes de còmputs del termini la interrupció de 

procediments administratius establerts en el Real decret 463/2020, de 14 de març, el qual declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la 

redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març. 

 

 

Barcelona, 

 

 

Ariadna Rectoret i Jordi 

 

Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

http://tauler.gencat.cat/
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