
 

RESOLUCIÓ 

Identificació de la convocatòria 

RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a 

la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019. 

 

Fets 

1. L’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, publicada al DOGC núm. 7908, 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. D’acord amb la base 17, la comissió de Valoració es reuneix telemàticament del dia 

22 d’octubre de 2019 a les 17.30 hores fins al dia 28 d’octubre de 2019  a les 13.00 

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. La proposta de resolució provisional es va publicar al tauler de la seu electrònica de 

la Generalitat de Catalunya en data 30 d’octubre de 2019. 

4. La comissió de valoració telemàtica, iniciada el 29 de novembre de 2019 a les 13.00 

hores i finalitzada el 2 de desembre de 2019 a les 17.00 hores, avalua les 

al·legacions, les reformulacions i la documentació requerida a les entitats en la 

Proposta de resolució provisional per proposar l’atorgament de subvencions de totes 

les línies. 

5. En data 11 de desembre de 2019, el Director de Serveis del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies proposa la resolució definitiva de l’esmentada 

convocatòria. 

6. La Resolució d’inadmissió i desistiment es va publicar al tauler de la seu electrònica 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

 


  Jaume Serra Casals 11/12/2019 14:47

Jaume Serra Casals
Jaume Serra Casals



 

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/127/2019, de 27 de juny, publicada al DOGC núm. 7908, 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. 

3. La Resolució TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 

ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de 

l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 

a l’exercici 2019. 

4.  Les bases 20 i 21 de l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, publicada al DOGC 

núm. 7908, 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, relativa a la resolució i 

publicació, i l’apartat 2 de la TSF/1962/2019, de 16 de juliol, 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 l’anualitat 

2019, 2020, 2021 i 2022, per un import total de 412.733.343,99 euros. 

2. Denegar les sol·licituds que detalla l’annex 2 pels motius que hi figuren. 



 

3. Publicar aquesta Resolució al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de 

Catalunya. 

4. Tramitar el document d’obligació de la bestreta del 95% sobre l’import total, d’acord 

amb la base 26.2 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny. El percentatge 

restant es tramitarà un cop acomplert correctament el tràmit de justificació. 

5. Autoritzar aquesta despesa en la fase de disposició de crèdit i la fase de 

reconeixement d’obligació de la despesa, i que implica l’autorització a la unitat 

administrativa per a la comptabilització del compromís de la despesa i del 

reconeixement de l’obligació de la despesa en el sistema corporatiu GECAT. 

6. Les entitats beneficiàries hauran de justificar les subvencions d’acord amb el que 

preveu la base 25 de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny. El termini 

màxim de presentació de la documentació justificativa és el següent: 

- Per a les accions concedides fins a un import igual o inferior a 50.000,00 euros 

(d'acord amb les bases 25.3 i 25.4), el termini s'inicia el primer dia hàbil del mes de 

gener de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada, i acaba l'últim 

dia hàbil del mes de febrer del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d'abast 

anual o pluriennal. 

-  Per a les accions concedides superiors a un import de 50.000,00 euros, el termini 

s'inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l'any següent al que s'ha de portar a 

terme l'acció sol·licitada, i acaba l'últim dia hàbil del mes d'abril del mateix any, tant si 

la convocatòria ordinària és d'abast anual o pluriennal.  

 

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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ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

G17397134 TSF041/19/00487
C - Programes de suport a joves 
tutelats i extutelats

C1 Programes de suport i 
acompanyament per a 
joves (suport educatiu, 
psicològic, jurídic i 
sociolaboral)

PROGRAMA TR3S ACCIONS 2019 80,00 16.560,00 € 63.444,32 € D/482000100/317

ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL

G17397134 TSF041/19/00487
C - Programes de suport a joves 
tutelats i extutelats

C1 Programes de suport i 
acompanyament per a 
joves (suport educatiu, 
psicològic, jurídic i 
sociolaboral)

PROGRAMA TR3S ACCIONS 2020 80,00 17.388,00 € 66.616,54 € D/482000100/317

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES 
D'EGARA

G60739687 TSF041/19/01136
G - Programes de suport de 
serveis social

G1 Projecectes de 
manteniment d'activitats 
de suport o 
complementàries 
vinculades a la prestació 
de serveis socials

CENTRE DE DIA COS SERVIM 2019 90,00 51.432,00 € 127.357,02 € D/482000100/317

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES 
D'EGARA

G60739687 TSF041/19/01136
G - Programes de suport de 
serveis social

G1 Projecectes de 
manteniment d'activitats 
de suport o 
complementàries 
vinculades a la prestació 
de serveis socials

PROGRAMA COMUNITARI DE 
PREVENCIÓ DE DANYS I RISCOS

2019 90,00 15.000,00 € 43.654,74 € D/482000100/317

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES 
D'EGARA

G60739687 TSF041/19/01136
G - Programes de suport de 
serveis social

G1 Projecectes de 
manteniment d'activitats 
de suport o 
complementàries 
vinculades a la prestació 
de serveis socials

CENTRE DE DIA COS SERVIM 2020 90,00 51.432,00 € 127.357,02 € D/482000100/317

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES 
D'EGARA

G60739687 TSF041/19/01136
G - Programes de suport de 
serveis social

G1 Projecectes de 
manteniment d'activitats 
de suport o 
complementàries 
vinculades a la prestació 
de serveis socials

PROGRAMA COMUNITARI DE 
PREVENCIÓ DE DANYS I RISCOS

2020 90,00 15.000,00 € 43.654,74 € D/482000100/317
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