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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
 
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 

 

2. La Resolució TSF/592/2017, de 20 de març, publicada al DOGC núm. 7336, 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. 

 

3. La Comissió de Valoració ha avaluat 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. 

 

4. Pel que fa  la línia J, s’han atorgat 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 i de la Resolució de 5 de 

juliol de 2017 per a les mensualitats de juliol i agost 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 de servei corresponent. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 45 de la L’article 45 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, que estableix 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 

els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, així com la resta de normativa aplicable. 
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2. La base 14 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 proposta de resolució provisional, l’acceptació de la subvenció, 

la reformulació de la sol·licitud i la presentació de documentació addicional, i l’apartat 

2 de la Resolució TSF/592/2017, de 20 de març de 2017, relatiu a la tramitació, la 

resolució i l’atorgament de les subvencions. 

 
 

Formulo la proposta següent: 

 

1. Atorgar, amb caràcter provisional, les subvencions a les entitats que es detallen a 

l’annex 1, corresponents a  les anualitats 2017 i 2018, per un import total de 

226.287.735,81euros. 

En el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

Proposta de resolució provisional, les entitats, si s’escau,  han de presentar per 

mitjans electrònics la documentació que assenyala  l’apartat “Documentació a 

aportar” de l’annex 2 ,  mitjançant el formulari d’aportació de documentació 

disponible  al portal Tràmits gencat. Transcorregut aquest termini sense haver rebut 

la documentació requerida, es considera desistida la  sol·licitud en els termes que 

estableix l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre,  a excepció del requeriment 

del full de transferència bancària.  

 

Dins del mateix termini de 10 dies hàbils les entitats proposades poden presentar: 

- La reformulació del projecte i del pressupost si l’import de la subvenció de la 

proposta provisional és inferior al sol·licitat per ajustar-lo a la subvenció atorgable, 

d’acord amb la base 14.5 de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març. 

- Al·legacions, que es tenen en compte en el moment de resoldre. 

 

Aquesta subvenció s’entén acceptada tàcitament si dins d’aquest mateix termini no 

s’ha presentat cap al·legació o desistiment, d’acord amb la base 14.6 de l’Ordre 

TSF/39/2017, de 17 de març. 

 

2. Descomptar els imports de les bestretes efectuades arran de les Resolucions de 8 de 

febrer de 2017 i de 5 de juliol de 2017 per a l’atorgament de bestretes a compte per a 

entitats per al manteniment de programes de serveis socials, de l’import atorgat a les 

entitats subvencionades per a aquesta línia. 

En aquells casos que 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 la resolució de la 

subvenció i, si escau, ha de retornar les quantitats percebudes en excés. 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-entitats-en-lambit-dafers-socials-i-families-convocatoria-ordinaria?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Associacionisme%20i%20participacióhttps://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ENT002APOR&urlRetorn=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-a-entitats-en-lambit-de-benestar-social-i-famil
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3. Denegar, amb caràcter provisional, les sol·licituds que detalla l’annex 3 pels motius 

que hi figuren. 

 

4. Inadmetre, amb caràcter provisional, les sol·licituds que detalla l’annex 4 pels motius 

que hi figuren. 

 

5. Declarar el desistiment, amb caràcter provisional, de les sol·licituds que detalla 

l’annex 5 pels motius que hi figuren. 

 

6. Informar els interessats que la present Proposta de resolució provisional no crea cap 

dret a favor de les entitats proposades davant del  Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies mentre no s’hagi publicat l’atorgament definitiu de la subvenció. 

 

7. Publicar aquesta proposta al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

 

 

 

 
 



Línia: F - Programes DGACC activitats i projectes Annex 1 - Atorgades

Entitat
Identificació 

beneficiari
Codi expedient Descripció curta línia Tipus acció Descripció acció Any

Punts 

obtinguts

Proposta import a 

atorgar
Import a justificar

Documentació 

a aportar

VEUS - 

FEDERACIÓ 

CATALANA 

D'ENTITATS DE 

SALUT MENTAL 

EN 1A 

PERSONA

G66355843 TSF004/17/00672 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F5 Suport a 

projectes 

d'enfortiment de 

l'associacionisme

Enfortiment de la base 

social

2018 55           2.500,00 €          41.667,17 € 

XARXA DE 

CUSTÒDIA DEL 

TERRITORI

G63122402 TSF004/17/01089 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F5 Suport a 

projectes 

d'enfortiment de 

l'associacionisme

PROGRAMA PER A 

L’ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS DE 

CUSTÒDIA

2017 69           1.578,83 €          10.525,50 € 

XARXA DE 

CUSTÒDIA DEL 

TERRITORI

G63122402 TSF004/17/01089 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F5 Suport a 

projectes 

d'enfortiment de 

l'associacionisme

PROGRAMA PER A 

L’ENFORTIMENT DE 

LES ENTITATS DE 

CUSTÒDIA

2018 69           6.925,20 €          46.168,00 € 

XARXA DE 

VOLUNTARIAT 

AMBIENTAL DE 

CATALUNYA

G64096704 TSF004/17/00527 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F5 Suport a 

projectes 

d'enfortiment de 

l'associacionisme

Enfortiment intern de 

la Xarxa de Voluntariat 

Ambiental

2017 70           5.000,00 €          17.403,94 € 

Condicionat a 

la presentació 

de la 

documentació 

que 

s'especifica a 

l'annex 2

XARXA DE 

VOLUNTARIAT 

AMBIENTAL DE 

CATALUNYA

G64096704 TSF004/17/00527 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F5 Suport a 

projectes 

d'enfortiment de 

l'associacionisme

Enfortiment intern de 

la Xarxa de Voluntariat 

Ambiental

2018 70           4.000,00 €          29.096,92 € 

Condicionat a 

la presentació 

de la 

documentació 

que 

s'especifica a 

l'annex 2

XARXA DE 

VOLUNTARIAT 

AMBIENTAL DE 

CATALUNYA

G64096704 TSF004/17/00527 F - Programes DGACC 

Activitats i projectes

F6   Programes 

formatius 

vinculats al Pla de 

formació de 

l’associacionisme 

i el voluntariat de 

Catalunya

Curs d’Iniciació al 

Voluntariat Ambiental i 

Curs d’Ambie

2017 68           1.700,00 €            2.700,00 € 

Condicionat a 

la presentació 

de la 

documentació 

que 

s'especifica a 

l'annex 2
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