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pRoposrA DE REsoLUclÓ pRovlsloNAL

ldentificació de la convocatória

RESOLUCIó TSFt21g2t2119, de 8 d'octubre, 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 0,7o/o de l'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 TSFt178l2O19, de 4 d'octubre, publicada al DOGC núm.7976, aprova 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

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

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies'

2. La Resolució TSF/2582I2019, de 8 d'octubre, publicada al DOGC núm. 7979, obre la

convocatória ordinária 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 l'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

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 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu

gl2OO2, 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.

La base 18 de l'Ordre TSFt178l2}19, de 4 d'octubre, per la quals'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 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, relativa a la proposta de resolució

provisional, I'acceptació de la subvenció, la reformulació de la sol'licitud ila presentació de

documentació addicional, i I'apartat 2 de la Resolució T9F1258212019, de 8 d'octubre, relatiu a

la tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions'
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Formulo la proposta següent

1. Atorgar, amb carácter provisional, les subvencions a les entitats que es detallen a I'annex 1

per un import total de 31.528.102,81 euros.

En elterminide 10 dies hábils comptats des de l'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 gencat. Transcorregut
aquest termini sense haver rebut la documentació requerida, es considera desistida la
sol'licitud en els termes que estableix l'article 21 dela Llei 39/2015, de 2 d'octubre, a excepció
del requeriment del full de transferéncia bancária.

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

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

4' Declarar el desistiment, amb carácter provisional, de les sol.licituds que detalla l,annex S pels
motius que hifiguren.

5. Dins del mateix termini de 10 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 T9F1178t2019, 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 l'Ordre TSF/17gl2019, de
4 d'octubre.

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 l'atorgament definitiu de la subvenció.

Publicar aquesta proposta al Tauler de la seu electrónica de la Generalitat de Catalunya.
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ceroHg\T-OHA PRoGRAMss o'ttTEnEs GENERAL A cAnnrc o,twtxp¡ zo#l Annex l- - Atorgades

SOLIDARIS

puruoacró PAGESos
G6255r254 rsFo47lt9/OOLL8 D - Famílies

D4 Acc¡ons de promoc¡ó

de la gent gran activa ¡ de

prevenció dels

maltractaments a la gent

gran

158PAGESIA GRAN; VALOR AL MÓN

RURAL
24.000,00 €

Condic¡onat a la

presentació de la

documentació que

s'especifica a l'annex 2

68.175,00 €

FUNDACTó oBRA SoclAt
coMUNITAR|A DE

BELLVITGE

G17143108 ÍsF047/L9/00372 G - Joventut

G2 Accions dir¡gides a

promoure la inserc¡ó

sociolaboral de les

persones joves aturades

L73
DtsPosrlu o'rrusrRctó I suPoRr

SOCIOLABORAL PER A JOVES EN

Rrsc D'EXcLUstó soctAL

12.000,00 €

lcond¡cionat a la

-l presentació de la
¿ldocumentació 

que

ls'esceclfica 
a l'annex 2

97.000,00

dMF are

FUNDACIO MIGRA

STUDIUM
G63103006 rsFo47/L9/OO4O8

F - Persones migrades, refugiades ¡

sol.licitants de protecc¡ó

internacional

F1 Accions per a l'acollida,

la inclus¡ó soc¡al, la

inserció sociolaboral de

persones migrantt
refugiades i sol'lic¡tants

de protecció internacional

ACOLLIDA SOCIO-LINGUISTICA I

FORMACIÓ LABORAL PER

PERSONES MIGRADES

28.000,00 €180 75.aO3,7t
que

a l'annex 2

ala
de la

c61740627FUNDActó MARIANAo TSFO47/L9/00028

C1 Accions de promoció

de l'educac¡ó, sanitat i

qualitat de vida infant¡l ¡

protecció dels drets de la

infáncia

C- lnfánc¡a i Adolescéncia 191
SOM MARIANAO, UN TERRITORI

D'OPORTUNITATS PER A LA

INFÁNCIA I L'ADOLEsCÉNCIA

108.800,00 €

Condicionat a la

presentac¡ó de la

documentació que

s'especifica a l'annex 2

294.719,69

G6r740627FUNDAclÓ MARIANAO TSFO47/L9/OO0Z8

K2 Accions ¡nversió obres

pr¡mer establ¡ment,

reforma, gran reparació

centres, p¡sos i unitats

atenció persones que

s'engloben en ámbit

actuació infáncia,

adolescéncia, menors

migrats sols i joventut

K - Obres primer establiment

reforma. gran reparac¡ó de

centres, p¡sos ¡ unitats (No

coNTrNUlsrEs)

191
INSTATACIóN SISTEMA CONTRA

INCENDIOS EN EL EDIFICIO DE LA

FUNDACIÓ MARIANAO.

14.400,00 €
presentació de la

condicionat a la

22.sO6,00
que

a l'annex 2
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CONVOCATÓruA IRPF 2OI9

S'ha notificat la proposta de resolució provisional pel mitjá establert a les bases que regeixen
aquests ajuts.

Teniu 10 dies hábils a comptar des de l'endemá de la publicació de la proposta de resolució
per presentar la documentació requerida, si escau.

La publicació en seu electrónica la podeu consultar a

E Tauler

https://tauler.seu. cat/inici.do?idens= 1

A la vostra carpeta, identificant-vos amb certificat digital o paraula de pas:

https:/iovt.qencat.cat/ositfc/AppJava/nottel/notificationPassKev.do?reqCode=chooseAcces&s
etlocale=ca ES&portalld=1
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