RESOLUCIÓ
Identificació de la convocatòria
RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per
a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017.
Fets
1. L’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, publicada al DOGC núm. 7334, aprova les bases
que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a
entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i mitjançant la Resolució TSF/592/2017, de 20 de març, publicada al DOGC
núm. 7336, s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de
projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2017.
2. D’acord amb la base 13, la Comissió de Valoració es reuneix telemàticament del dia 19
de juliol de 2017 a les 11.45 hores fins al dia 20 de juliol de 2017 a les 14.00 hores per
avaluar les sol·licituds presentades a l’empara de la convocatòria ordinària pública
esmentada, d’acord amb els criteris de valoració que estableixen les bases que regeixen
la concessió d’aquestes subvencions.
3. Pel que fa a la línia J, s’atorguen bestretes a compte a entitats per al manteniment de
programes de serveis socials, d’acord amb la Resolució de 8 de febrer de 2017, per a les
mensualitats de gener a juny de l’anualitat 2017, de la Resolució 5 de juliol de 2017 per a
les mensualitats de juliol i agost de 2017 i de la Resolució de 19 d’octubre de 2017 per a
les mensualitats de setembre, octubre i novembre de 2017, mentre no es resolgui sobre
la convocatòria ordinària de subvencions per a entitats de l’àmbit de polítiques socials
per al 2017 o mentre no es concerti la prestació del servei corresponent.
Els imports atorgats de la línia J podran ser ajustats a l’efectivitat del concert.
4. La Proposta de resolució provisional es va publicar al tauler de la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya en data 21 de juliol de 2017.
5. La Comissió de Valoració, reunida telemàticament del dia 11 d’octubre de 2017 a les
15.00 hores fins al 17 d’octubre de 2017 a les 14.00 hores, avalua les al·legacions, les
reformulacions i la documentació requerida a les entitats en la Proposta de resolució
provisional.
6. La Comissió de Valoració es reuneix telemàticament el dia 25 d’octubre de 2017 per
proposar l’atorgament de subvencions de les línies E, F i Q1, Q2 i Q3.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

7. En data 22 de novembre de 2017, el Director de Serveis del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies proposa la resolució definitiva de l’esmentada convocatòria.
8. La Resolució d’inadmissió i desistiment es va publicar al tauler de la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya.
Fonaments de dret

1. Els articles 21, 22 i 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques que estableixen l’obligació de resoldre i el
procediment de la publicació; els articles 90.1 i 94.1 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que
estableixen els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat en la concessió de
subvencions i les regles de concessió de les subvencions, i els preceptes de caràcter
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la resta
de normativa aplicable.
2. L’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, publicada al DOGC núm. 7334, per la qual
s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de
projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
3. La Resolució TSF/592/2017, de 20 de març, publicada al DOGC núm. 7336, per la qual
s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i
activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a l’exercici 2017.
4. La base 15 de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s’aproven les bases que
han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a
entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, relativa a la resolució i publicació, i l’apartat 2 de la Resolució TSF/592/2017,
de 20 de març, relatiu a la tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions.

Per tant resolc:
1. Atorgar les subvencions a les entitats que es detallen a l’annex 1, amb càrrec a les
partides pressupostàries relacionades en aquest annex, corresponents a les anualitats
2017 i 2018, per un import total de 221.959.341,90 euros, llevat de les línies J.8, J.9, J.14,
J.15, J.17 i J.18 l’atorgament de les quals corresponen a l’anualitat 2017 i als mesos de
gener a agost de l’anualitat del 2018, atès que durant el 2018 està prevista l’entrada en
vigor del Decret de concertació social i aquests serveis són susceptibles de concertació.
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2. Descomptar els imports de les bestretes a compte per a entitats per al manteniment de
programes de serveis socials efectuades arran de la Resolució de 8 de febrer de 2017,
per a les mensualitats de gener a juny de l’anualitat 2017, de la Resolució 5 de juliol de
2017 per a les mensualitats de juliol i agost de 2017 i de la Resolució de 19 d’octubre de
2017 per a les mensualitats de setembre, octubre i novembre de 2017, de l’import
atorgat a les entitats subvencionades per a aquesta línia.
En aquells casos en què l’import atorgat de la subvenció sigui igual o inferior a l’import
de les bestretes ja comptabilitzades per a l’activitat subvencionada, l’entitat no ha de
percebre cap import addicional amb posterioritat a la data de resolució de la subvenció i,
si escau, ha de retornar les quantitats percebudes en excés.
Els imports atorgats de la línia J podran ser ajustats a l´efectivitat del concert.
3. Denegar les sol·licituds que detalla l’annex 2 pels motius que hi figuren.
4. Publicar aquesta Resolució al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
5. Tramitar el document d’obligació de la bestreta del 95% sobre l’import total, d’acord amb
la base 16.2 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març. El percentatge restant
es tramitarà un cop acomplert correctament el tràmit de justificació.
6. Les entitats beneficiàries hauran de justificar les subvencions d’acord amb el que preveu
la base 17 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, o el que preveu la base
5 de l’Annex 3 per a les especificitats de determinades línies de subvenció i/o tipus
d’acció. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és el següent:
- per les accions concedides fins a un import igual o inferior a 60.000,00 euros és,
d’acord amb les bases 17.2 i 17.3) l’últim dia hàbil del mes de febrer de 2018 i, quan
escaigui, de 2019 respectivament.
- per a les accions concedides superiors a un import de 60.000,00 euros és l’últim dia
hàbil del mes d’abril de 2018 i, quan escaigui, de 2019 respectivament.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs
d’alçada davant de l’òrgan que l’ha dictada o davant l’òrgan immediatament superior en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació al tauler de la seu electrònica
de la Generalitat de Catalunya de la Resolució, 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.
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