
ffi Generalitat de Catalunya
KII# oepartament ue rreÉá¡1, Afers $ociats

iFamílies

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL

ldentificació de la convocatória

RESOLUCIÓ fsrlt 96212019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatória ordinária per
a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'ámbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a I'exercici 2019.

Fets

1. L'Ordre TSF/12712019, de 27 de juny, publicada al DOGC núm. 7908, aprova les
bases que han de regir la convocatória ordinária de subvencions de projectes i

activitats per a entitats de l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Families

2. La Resolució TSF/196212019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatória
ordinária per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de
l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
a l'exercici 2019.

3. La Comissió de Valoració ha avaluat les sol'licituds presentades a l'empara de la
convocatória ordinária pública esmentada, d'acord amb els criteris de valoració que

estableixen les bases que regeixen la concessió d'aquestes subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 45 de la Llei 3912015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, que estableix el procediment de la publicació; els

articles 90.1 i94.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre, que estableixen els criteris
de publicitat, concurréncia i objectivitat en la concessió de subvencions, i els
preceptes de carácter básic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions, aixícom la resta de normativa aplicable.

2. La base 19 de I'OrdreTSFl127l2019, de 27 dejuny, per la qual s'aproven les bases
que han de regir la convocatória ordinária de subvencions de projectes i activitats per
a entitats de l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies, relativa a la proposta de resolució provisional, I'acceptació de la subvenció,
la reformulació de la sol'licitud i la presentació de documentació addicional, i I'apartat
2 de la Resolució T5F1196212019, de 16 de juliol, relatiu a la tramitació, la resolució i

I'atorgament de les subvencions.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Identificació de la convocatória

RESOLUCIÓ rsrltgoz l2o1g, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatória ordinária per
a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'ámbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a I'exercici 2019.

Fets

1. L'ordre TsF112712019, de 27 dejuny, publicada al DoGc núm.7go8, aprova les
bases que han de regir la convocatória ordinária de subvencions de projectes i

activitats per a entitats de l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

2. La Resolució TSF/196212019, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatória
ordinária per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de
l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
a l'exercici 2019.

3. La Comissió de Valoració ha avaluat les sol'licituds presentades a l'empara de la
convocatÓria ordinária pública esmentada, d'acord amb els criteris de valoració que
estableixen les bases que regeixen la concessió d'aquestes subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 45 de la Llei 3912015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, que estableix el procediment de la publicació; els
articles 90.1 í94.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre, que estableixen els criteris
de publicitat, concurréncia i objectivitat en la concessió de subvencions, i els
preceptes de carácter básic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aixícom la resta de normativa aplícable.

2. La base 19 de I'OrdreTSF112712019, de 27 dejuny, per la qual s'aproven les bases
que han de regir la convocatória ordinária de subvencions de projectes i actívitats per
a entitats de l'ámbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i

Famílies, relativa a la proposta de resolució provisional, I'acceptació de la subvenció,
Ia reformulació de la sol'licitud i la presentació de documentació addicional, i I'apartat
2 de la Resolució fSFn96212019, de 16 de juliol, relatiu a la tramitació, la resolució i

I'atorgament de les subvencions.
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¡u¡lo¡cró ruou c¡tvtl G59324640 TSF041/19/00604

J - Programes de manteniment de

serveis ¡ establiments serueis

socials

cruB soctAl Nou cAMf 2019 -

2022

J10 Seruei de club socia¡

per a persones amb

problemática social

der¡vada de tr¿storn

mental

90,002019 60.095,88 {

lcond¡c¡onat a la

-lpresentació de la
¿ldocumentació 

que

ls'especifica 
a I'annex 2

60.095,88

G43682509

FUNDACIO MOSSEN

FREDERIC BARA I

@RTIELLA

TSFO4L/t9lOO372

N - Programes adregats a cobr¡r

necess¡tats bás¡ques famil¡es ¡

persones situació vulnerab¡l¡tat

or.¡L gtn¡- DtsrR¡guctó
D'ALIMENTS SOCIAL I DIGNA

N1 Prciectes d'aiudes

económ¡ques i prestac¡ó

de serueis a famílies i a

persones que es troben

en situac¡ó de

vulnerab¡litat

100,00J 3.500,00 €
presentac¡ó de la

documentac¡ó que

s'especifica a l'annex 2

ala

5.500,00

G43642509
FUNDACIO MOSSEN

FREÓERIC BARA I

CORNENA

fsFo4LlL9{OO3TZ

N - Programes adrecats a cobrir

necess¡tats bás¡ques fam¡l¡es i

persones situació vulnerab¡l¡tat

N1 Projectes d'ajudes

económ¡ques i prestació

de seweis a famílies i a

persones que es troben

en situac¡ó de

vulnerab¡litat

100,00nDt.AL BARA- DtsrRtBUctó

D'ATIMENTS SOCIAL I DIGNA
3.500,00 € 5.500,00 que

Condicionat a la

a l'annex 2

de la

FUIIDACIO MOSSEN

rp6nnrc s¡RA r

CORTIELLA

G43582509 fsFo4rlL9/00372

H2 Serueis d'orientació i

acompanyament a les

famílies (SOAF)

H - Programes de suport a les

famílies f,SERVEI D,ORIENTACIO I

ASSESSORAMENT A LEs FAMITIES
s.400,00 €81,0C

lcond¡cionat a la

loresentació de la
17.000.00 €l'.' 

ldocumentacto 
que

ls'especifica 
a I'annex 2

FUNDACIO MOssEN

FREO€RIC BARA I

c€frft€ttA
ÍsFc/l/t9/OO372G43682509

F - Programes de carácter

comunitari, voluntar¡at,

enfortiment i promoció i

reconeixement poble g¡tano

F2 Projectes de foment i

promoc¡ó del voluntar¡at
7A,04#PRoGRAMA DE GEsnó DEL

VOTUNTARIAT
4.5@,00 {

lCondic¡onat a la

loresentació de la
1s.000.00 €t'' ldocumentac¡o que

ls'esoecifica a l'annex 2
I

G43682509
FUNDACIO MOSSEN

FREDERIC BARA I

CORTIELLA

rsFo4L/L9/OO372

F - Programes de carácter

comunitari, voluntariat,

enfortiment i promoció ¡

recone¡xement poble g¡tano

F2 Prcjedes de foment ¡

promoc¡ó del voluntariat
78,00ilpnoeR¡ur oe eesló oeL

YOLUNTARIAT
4.200,00 €

Cond¡c¡onat a la

presentació de la

documentac¡ó que
15.000,00

a l'annex 2

Gs5121891FUNDACTó MoNTtLtvt tsFo4Ll79/OO4!r

L - Programes per actuacions

accessibiljtat ¡ m¡llora ¡gualtat

oportun¡tats p€rsones amb

discapacitat

L2 Act¡vitats de foment

de l'accessib¡l¡tat a I'accés

¡ ¿ l'interior de
l'establiment

78,OC2019
REFoRMA I ADAPTAC|ó ttAR
nssroEruct¡

8.500,00 €

lcondicionat a la

-lpresentació de la
¿ldocumentació 

que

ls'especifica 
a I'annex 2

10.600,00

G55121891FUNDActó MoNTtttvt TSFo41/19/oo4r.1

| - Programes de manteniment de

serue¡s i establiments serveis

socials

120 Programa per a les

regular¡tzac¡ons d'usuaris

de la convoetória
d'ent¡tats d'exercicis
anteriors

100,0020t9REGULARI]-ZAOÓ 2018 22-567,aot

lcond¡c¡onat a la

loresentació de la
22.567.80 €l'.' ldocumentaclo que

ls'especifica a I'annex 2

I
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Annex 2 - Documentació a aportar

crsFo4lh9/O1.O2OG62724143FUNDACIó PRIVADA ARED

cTSF041/19/00833G63778815FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ

cTSF041/19/00838G600r7464FUNDACIó PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN

cfsF04Lh9/O06L!G1760332sFUNDACIO PRIVADA ALTEM

crsF04r./19/00130G61377586FUNDACIO PRIVADA ADANA

ArsF041/19l00588G08339871CUNDACIO PRIVADA I BENÉFICAASSIS

crsF041/19/oo4ooG62343959FUNDACIO PRESME

cTSF041/19l00635R5800395EFUNDACIÓ PIA AUTÓNOMA INSTITUT PERE TARRÉs D,EDUcAcIÓ EN L,ESPLAI (FUNDACIó PERE TARRÉs)

cTSFO41./1.9/OI332G58580143FUNDACIO PERE MITIANS

cISF041/19/00351G60176328FUNDACTO PER L'EDUCACIÓ I LA SALUT MENTAL

cTSFO4I/19/0\053G63340483FUNDAC¡Ó PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI

cTSF041/19/00908G43576206FUNDACIÓ PEE MATA, FUNDACIó PRIVADA

cTSF04L/L9/OO417G63115745FUNDACIO PEDRO SALESA CABO

cTSF041./L9/OLO4sG625512s4FUNDACIO PAGESOS SOLIDARIS

crsF04L/t9/0048sG 17143108FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNIÍARIA DE BELLVITGE

crsFo4t/t9/00604Gs9324640FUNDACIÓ NOU CAMÍ

cTSF04L/19/00372G43682509FUNDACIO MOSSEN FREDERIC BARA I CORTIELLA

cT5FO47/79/004LLG55121891FUNDACIO MONTILIV¡

cTSFO41./L9/00079G63103006FUNDACIO MIGRA STUDIUM

cfsFo4t/19/001o8G59978932FUNDACIÓ MERCÉ FONTANILLES

cTSF041/19l00900c61740627FUNDACIÓ MARIANAO

ctsFo41,/79/0O92OGOa424a7tFUNDACIO MARIA RAVENTOS

cfsFo47/L9/00729Rs800417GFUNDACIÓ MARE DE DEU DEL5 DESEMPARATS

cTSF041/19l00836G63509616FUNDACIO MANS A LES MANS

crsF04t/79/0L0s7G601588s3FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA

cTSF041/19/00890G62356159FUNDACIÓ MAIN

cTSF047/L9/oos36G65434920FUNDACIO LLUISA OTLER

crsF041/19/00483G59913160FUNDACIO L'ESPIGA

cTSFO4L/19/01208G63t72945FUNDACIó LA RODA D'ACCIONS CULTURALS I DEL LLEURE

cfsF04L/1.9/OL283G65463366FUNDACIO JUNTS AUTISME

cfsF041./L9/00447G633697ssFUNDACIó JUBERT FIGUERAS

cTSF041/19/00382G60458148FUNDACIÓ JERONI DE MORAGAS

A,CG25773235FUNDACIÓ IERICó

cTSFO41,/19/0O7O0G63036156FUNDACIO ]AUME BATLLE BIGAS, ENTITAT TUTELAR

A.CTSFO41,/1,9/Or179G2s726376FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE

Documentació a aportarCodi expedient
ldentificació
beneficiari

Entitat
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