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RESOLUCIÓ 

 

 

Identificació de la convocatòria 

 

RESOLUCIÓ TSF/812/2021, de 22 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 2021. 

 

Fets 

 

1. L’Ordre TSF/59/2021, de 11 de març, publicada al DOGC núm. 8366, 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 

5 de juliol de 2021 a les 11.46 hores fins al dia 6 de juliol de 2021 a les 14.00 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 9 de juliol de 2021. 

4. La Comissió de Valoració telemàtica, iniciada el dia 14 d’octubre de 2021 a les 16.34 

hores i finalitzada el 18 d’octubre de 2021 a les 16.00 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 25 de novembre de 2021, el Director de Serveis del Departament de Drets 

Socials 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. 
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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/59/2021, de 11 de març, publicada al DOGC núm. 8366, 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/812/2021, de 22 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 2021. 

4. Les bases 20 i 21 de l’Ordre TSF/59/2021, de 11 de març, publicada al DOGC núm. 

8366, 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/59/2021, de 11 de març, relatiu a la tramitació, la resolució i 

l’atorgament de les subvencions. 

5. La Resolució  DSO/3498/2021, de 24 de novembre, publicada al DOGC núm. 8552, 

per la qual es modifica i s’amplia l’import màxim de la Resolució TSF/812/2021, de 

22 de març. 
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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  

2021 i 2022, per un import total de 51.877.535,42 euros. 

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

Catalunya. 

3. 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/59/2021, de 11 de març. El 

percentatge restant es tramitarà un cop acomplert correctament el tràmit de 

justificació. 

4. 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. 

5. 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/59/2021, de 11 de març. 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 40.000,00 euros 

(d'acord amb les bases 25.3 i 25.4), el termini s'inicia a les 9.00 hores del primer 

dia hàbil del mes de gener de l'any següent a l’any que s’ha de portar a terme 

l'acció sol·licitada, i acaba a les 15.00 hores de 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 40.000,00 euros, el 

termini s'inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de l'any 

següent a l’any que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada, i acaba a les 15.00 

hores de 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 
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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. 

 

 

 

Secretària General 

 

 

 

 



CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER A A ENTITATS 2021 Annex 1 ‐ Atorgades

Entitat Codi expedient Descripció curta línia Tipus acció Descripció acció Any
Punts 

obtinguts
Proposta import 

a atorgar
Import a 
justificar

Partida 
pressupostària

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS ISOM SCCL

TSF089/21/000752
I ‐ Programes d'intervenció 
socioeducativa adreçats a infants i 
a adolescents en situació de risc

I4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a 
adolescents en situació de risc

PROGRAMA REFERENTS 2021 61,00 2.657,00 € 8.657,00 € D/482000100/318

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS ISOM SCCL

TSF089/21/000752

L ‐ Programes per actuacions 
accessibilitat i millora igualtat 
oportunitats persones amb 
discapacitat

L2 Accions de foment de l'accessibilitat a l'accés i 
a l'interior de l'establiment

INSTAL.LACIÓ D'UNA 
PLATAFORMA ELEVADORA 
INTERIOR A CENTR

2021 80,00 10.000,00 € 45.234,01 € D/782000100/316

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS ISOM SCCL

TSF089/21/000752
N ‐ Programes adreçats a cobrir 
necessitats bàsiques families i 
persones situació vulnerabilitat

N1 Projectes d'ajudes econòmiques i prestació de 
serveis a famílies i a persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat

SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
SOCIAL LLEFIÀ (CENTRE 
OBERT)

2021 84,00 34.023,65 € 38.523,65 € D/482000100/317

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS ISOM SCCL

TSF089/21/000752

S ‐ Programes innovadors de caire 
preventiu adreçades evitar 
exclusió social persones situació 
pobresa

S1 Projectes innovadors de caire preventiu 
adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar 
l’empoderament de persones que es troben en 
situació de pobresa

ATENCIÓ I 
ACOMPANYAMENT SOCIAL 
DE PERSONES EN SITUACIÓ D

2021 79,00 87.277,89 € 124.634,13 € D/482000100/317

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS ISOM SCCL

TSF089/21/000752

S ‐ Programes innovadors de caire 
preventiu adreçades evitar 
exclusió social persones situació 
pobresa

S1 Projectes innovadors de caire preventiu 
adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar 
l’empoderament de persones que es troben en 
situació de pobresa

ATENCIÓ I 
ACOMPANYAMENT SOCIAL 
DE PERSONES EN SITUACIÓ D

2022 79,00 73.313,10 € 110.669,34 € D/482000100/317

JOC (JOVENTUT 
OBRERA CRISTIANA) 
NACIONAL DE 
CATALUNYA I LES ILLES

TSF089/21/000887
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

DESESCALEM LA 
PRECARIETAT

2021 68,00 20.400,00 € 51.010,00 € D/482000100/321

JOC (JOVENTUT 
OBRERA CRISTIANA) 
NACIONAL DE 
CATALUNYA I LES ILLES

TSF089/21/000887
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

DESESCALEM LA 
PRECARIETAT

2022 68,00 20.400,00 € 50.086,00 € D/482000100/321

JOVENTUT 
NACIONALISTA DE 
CATALUNYA

TSF089/21/000356
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

EN ACTE DE SERVEI 2021 72,00 42.000,00 € 84.250,00 € D/482000100/321

JOVENTUT 
NACIONALISTA DE 
CATALUNYA

TSF089/21/000356
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

EN ACTE DE SERVEI 2022 72,00 42.000,00 € 85.000,00 € D/482000100/321

JOVENTUT SOCIALISTA 
DE CATALUNYA

TSF089/21/001160
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

TASCA ASSOCIATIVA 
JOVENTUT SOCIALISTA DE 
CATALUNYA

2021 72,00 50.095,00 € 111.309,59 € D/482000100/321
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Entitat Codi expedient Descripció curta línia Tipus acció Descripció acció Any
Punts 

obtinguts
Proposta import 

a atorgar
Import a 
justificar

Partida 
pressupostària

JOVENTUT SOCIALISTA 
DE CATALUNYA

TSF089/21/001160
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

TASCA ASSOCIATIVA 
JOVENTUT SOCIALISTA DE 
CATALUNYA

2022 72,00 50.095,00 € 111.309,59 € D/482000100/321

JOVENTUTS 
D'ESQUERRA 
REPUBLICANA

TSF089/21/000824
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

ACTIVITAT ORDINÀRIA 
JOVENTUTS D'ESQUERRA 
REPUBLICANA

2021 72,00 50.095,00 € 110.000,00 € D/482000100/321

JOVENTUTS 
D'ESQUERRA 
REPUBLICANA

TSF089/21/000824
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

ACTIVITAT ORDINÀRIA 
JOVENTUTS D'ESQUERRA 
REPUBLICANA

2022 72,00 50.095,00 € 110.000,00 € D/482000100/321

JOVES AGRICULTORS I 
RAMADERS DE 
CATALUNYA

TSF089/21/001052
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

INVERTIR EN EL TALENT DELS 
JOVES EN EL MON RURAL

2021 57,00 7.200,00 € 9.700,00 € D/482000100/321

JOVES AGRICULTORS I 
RAMADERS DE 
CATALUNYA

TSF089/21/001052
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

INVERTIR EN EL TALENT DELS 
JOVES EN EL MON RURAL

2022 57,00 7.200,00 € 9.700,00 € D/482000100/321

JOVES DE LA UNIÓ DE 
PAGESOS DE 
CATALUNYA

TSF089/21/000331
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

ASSOCIACIONISME JUVENIL 
AL SECTOR AGRARI

2021 68,00 15.750,00 € 19.350,00 € D/482000100/321

JOVES DE LA UNIÓ DE 
PAGESOS DE 
CATALUNYA

TSF089/21/000331
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E2 Projectes per a plans anuals d’actuació 
d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast 
territorial

ASSOCIACIONISME JUVENIL 
AL SECTOR AGRARI

2022 68,00 15.750,00 € 19.350,00 € D/482000100/321

JOVES DE LA UNIÓ DE 
PAGESOS DE 
CATALUNYA

TSF089/21/000331
V ‐ Programes suport projectes 
igualtat gènere i lluita contra 
violència mascclista àmbit juvenil

V1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere 
i la prevenció de la violència masclista amb càrrec 
al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere

SENSIBILITZACIÓ PER LA 
IGUALTAT DE GÈNERE AL 
SECTOR AGRA

2021 64,00 1.000,00 € 4.000,00 € D/482000100/321

JOVES I GRANYENENCS 
JIG

TSF089/21/000209
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E1 Projectes juvenils ACTIVEM EL JOVENT2 2021 61,00 2.500,00 € 3.250,00 € D/482000100/321

JOVES I GRANYENENCS 
JIG

TSF089/21/000209
E ‐ Programes de suport a 
l’associacionisme juvenil

E1 Projectes juvenils ACTIVEM EL JOVENT2 2022 61,00 2.500,00 € 3.250,00 € D/482000100/321

JUSTÍCIA I PAU 
BARCELONA

TSF089/21/001059

F ‐ Programes de caràcter 
comunitari, voluntariat, 
enfortiment i promoció i 
reconeixement poble gitano

F2 Projectes de foment i promoció del voluntariat
VOLUNTARIAT EN ACTIVITATS 
SOCIOEDUCATIVES EN CP

2021 65,00 5.121,89 € 25.609,47 € D/482000100/323

KERAS BUTI TSF089/21/000962

F ‐ Programes de caràcter 
comunitari, voluntariat, 
enfortiment i promoció i 
reconeixement poble gitano

F4 Projectes per a la promoció del reconeixement, 
la participació, la inclusió social i la igualtat de 
tracte del poble gitano a Catalunya

KERAS BUTI, FEM COSES 2021 2021 72,00 18.000,00 € 36.000,00 € D/482000100/317

LA LLIGA D'AFECTATS 
REUMATOLÒGICS I 
DISCAPACITATS DE LES 
COMARQUES DE 
TARRAGONA

TSF089/21/000961
G ‐ Programes de suport de 
serveis social

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

SUPORT A L'AUTONOMIA 
PERSONAL (PROGRAMA 
GENERAL)

2021 67,00 7.142,65 € 14.150,00 € D/482000100/315
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