
ñllN ceneralitat de Catalunya
Nllü pepartament de TreÉall, Afers Socials

i Famílies

pRoposrA DE REsoLUcró pRovrsroNAL

ldentificació de la convocatória

RESOLUCIÓ TSF/1650/2020, de B de juliol, per la qual s'obre la convocatória per a la concessió de

subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interés general, amb cárrec a

l'assignació tributária del 0,7% de I'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'ámbit de
polÍtiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Fets

1. L'Ordre fSF117912019, de 4 d'octubre, publicada al DOGC núm.7976, aprova les bases que

han de regir la convocatoria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la
realització de programes d'interés general, amb cárrec a I'assignació tributária del 0,7% de

I'impost sobre la renda de les persones físiques, de I'ámbit de polítiques socials del

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2. La Resolució TSF/165012020, de B de juliol, publicada al DOGC núm. 7979, obre la
convocatória ordinária per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització
de programes d'interds general, amb cárrec a I'assignació tributária del 0,7% de I'impost
sobre la renda de les persones físiques, de l'ámbit de polítiques socials del Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies.

3. La Comissió de Valoració ha avaluat les sol'licituds presentades a I'empara de la

convocatória per a la concessió de subvencions 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, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques, que estableix el procediment de la publicació; els articles 90.1 i

94.1 delText refós de la Lleide 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, així com la resta de normativa

aplicable.

2. La base 1B de I'OrdreTSF/'17812019, de4 d'octubre, perla qual s'aproven les bases que han

de regir la convocatória per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la

realització de programes d'interés general, amb cárrec a I'assignació tributária del 0,7% de

I'impost sobre la renda de les persones físiques, 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 ila presentació de

documentació addicional, il'apartat 2dela Resolució TSF/1650/2020, de B de juliol, relatiu a

la tramitació, la resolució i I'atorgament de les subvencions.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Aler6 Soclals
I Famflles

Formulo la proposta següent

1. Atorgar, amb carácter provisional, les subvencions a les entitats que es detallen a I'annex I
per un import total de 32.721.857 ,13 euros.

En eltermini de'10 dies hábils comptats des de I'endemá de la publicació d'aquesta Proposta
de resolució provisional, les entitats, si s'escau, han de presentar per mitjans electrónics la

documentació que assenyala l'apartat "Documentació a aportar" de I'annex 2, mitjangant el

formulari d'aportació de documentació disponible al portal Trámits qencat. Transcorregut
aquest termini sense haver rebut la documentació requerida, es considera desistida la

sol'licitud en els termes que estableix I'article 21 de la Llei 39/201 5, de 2 d'octubre, a excepció
del requeriment del full de transferéncia bancária.

2. Denegar, amb carácter provisional, les sol'licituds que detalla I'annex 3 pels motius que hi

figuren.

3. lnadmetre, amb carácter provisional, les sol'licituds que detalla l'annex 4 pels motius que hi

figuren.

4. Declarar el desistiment, amb carácter provisional, de les sol.licituds que detalla I'annex 5 pels

motius que hifiguren.

5. Dins del mateix termini de 1 0 dies hábils 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
18,3 de I'Ordre TSF117812019, de 4 d'octubre.
- Al'legacions, que es tenen en compte en el moment de resoldre.

Aquesta subvenció s'entén acceptada tácitament si dins d'aquest mateix termini no s'ha
presentat cap al'legació o desistiment, d'acord amb la base'19.6 de I'Ordre f9F117812019, de
4 d'octubre.

6. lnformar 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 I'atorgament definitiu de la subvenció.

7. Publicar aquesta proposta al Tauler de la seu electrónica de la Generalitat de Catalunya

Data: 2020.12.16
12:32:00 +01'00'

t

El director de Serveis
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m Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials í Famílies

CO¡''/OCATÓRIA PROGRAMES D'INTERÉS A CARREC DEL 0]% IP^' 2O2O Annex 1 - Atorgades

Condicionat a la

presentació de la

documentació que

s'especifica a I'annex 2

68.175,00 €23.447 ,O2 €r57,1,C

ACOLLIDA I INTEGRACIó

SOCIOLABORAL DE PERSONES

MIGRANTS DURANT LA

CAMPANYA AGRARIA

FL Accions per a l'acollida,

la inclusió social, la

insercló sociolaboral de

persones migrants,

refugiades i sol.licitants

de protecció internac¡onal

F - Persones migrades, refugiades

i sol.licit¿nts de protecció

internacional

15F07O/20l000139FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARISG52551254

Cond¡cionat a la

presentació de la

documentació que

s'especifica a l'annex 2

45.310,00 €27.354,85 €1,82,1O
PAGESIA GRAN: VALOR AL MON

RU RAL

D4 Accions de promoció

de la gent gran ¿ctiva i de

prevenció dels

maltractaments a la gent

gran

D - FamiliesTSF070/20/0001-39FUNDACIO PAGESOS SOLIDARISG62557254

Condicionat a la

presentació de la

documentació que

s'espec¡fica a I'annex 2

90.000,00 €3s.r70,52 €155,10

OBRINT PORTES:PLANS DE

TREBALL I ACOMPANYAMENT

PERSONALIZATS PER A JOVES

ESTRG.TU LETATS I EXTUTELATS

C2 Accions d'acollida,

acompanyament, atenció

integral social per als

infants i joves sense

referents familiars en

s¡tuació de dificultat

socialiperamenors
migrants no acompanyats

C - lnf¡ncia i AdolescénciaTSFO70/ZA/000139FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARISG62551,254

Condicionat a la

presentació de la

documentac¡ó que

s'especifica a I'annex 2

69.383,00 €11,.723,51, €173,00

DISPOSITIU D'INSERCIÓ I SUPORT

sOC]OLABORAL PER A JOVES EN

RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

G2 Accions dirigides a

promoure la inserció

sociolaboral de les

persones joves aturades

G - JoventutrsF070/20l000360
FUNDACIÓ OBRA SOCTAL

COMUNITARIA DE BELLVITGE
G 17143 108

10.700,00 €2.422,86 €157,C0ESPAI FAMILIES

D1 Accions

d'acompanyament a la

família amb necessitats

específiques

D - FamíliesTSFOTO/2O/0A0162
FUNDACIO MOSSEN FREDERIC

BA.R,A I CORTIELTA
G41682509

Cond¡cionat a la

Presentació de la

documentac¡ó que

s'especifica a l'annex 2

99.32r.,00 €23.447,O2 €191,00

WELCOME, ACOLLIDA I

FORMACIÓ LABORAL PERSONES

MIGRANTS

F1 Accions per a l'acollida,

la inclusió social, la

inserció sociolaboral de

persones migrants,

refugiades i sol licitants

de protecció ¡nternacionai

F - Persones migrades, refug¡ades

i sol.licitants de protecció

internacional

tsFoTo/20/ooo12sFUNDACIO MIGRA STUDIUMG63103006

Documentació a

aportar
lmport a justificarProposta import a

atorgar
Punts

obtinguts (*)
Descripció accióTipus accióDescripció curta líniaCodi expedÍentEntitat

ldentificació
beneficiari
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