RESOLUCIÓ
Identificació de la convocatòria:
RESOLUCIÓ TSF/1765/2018, de 18 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a
concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació
associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per
Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d’infants adoptats
Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides
adoptades en família aliena, per a l’exercici 2018.
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Fets:
1.- L’Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny, publicada al DOGC núm. 7650, aprova les
bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb
infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de
famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de
persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció.
2.- D’acord amb la base 15, la Comissió de Valoració es va reunir en dates 31 d’octubre
de 2018, 6 de novembre de 2018, 7 de novembre de 2018, i 26 de novembre de 2018
per avaluar les sol·licituds presentades a l’empara de la convocatòria pública
esmentada, segons els criteris de valoració que s’estableixen a la base 14 i que
regeixen la concessió d’aquestes subvencions.
3.- El 27 de novembre de 2018 l’òrgan instructor va emetre la proposta de resolució
provisional de concessió de les subvencions, que es va publicar al tauler de la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya el mateix dia.
A l’esmentada proposta de resolució provisional es concedia un termini de 10 dies hàbils
perquè les associacions presentessin la documentació indicada, la reformulació del
projecte i del pressupost, si s’esqueia, i les al·legacions que consideressin oportunes.
4.- Dins del termini establert, les associacions proposades com a beneficiàries de les
subvencions, han presentat la documentació requerida.
AFASAF també ha presentat informació en relació a la programació de les activitats
“Càpsules energètiques”, “Ho tens a l’abast” i “Treballem junts”.
La documentació presentada no altera la puntuació atorgada a la proposta de resolució
provisional.
5.- Atès que cap entitat ha presentat al·legacions o el seu desistiment dins del termini
establert, les subvencions s’entenen acceptades d’acord amb la base 16.6 de l’Ordre
TSF/87/2018, de 21 de juny.
6.- El 13 de desembre de 2018 l’òrgan instructor va emetre la proposta de resolució de
concessió de les subvencions, que es va publicar al tauler de la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya el mateix dia.
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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.- La base 17 de l’Ordre TSF/147/2017, de 6 de juliol, per la qual s’aproven les bases
que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització
de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants
acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de
famílies adoptives d’infants adoptats a Catalunya o a altres països, de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció, relativa a la resolució i publicació, i l’apartat 2 de la Resolució
TSF/1970/2017, de 27 de juliol, relatiu a la tramitació, la resolució i l’atorgament de les
subvencions.
3.- La resolució de la línia de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, d’acord amb el que estableix la base 21 de
l’Ordre TSF/147/2017, de 6 de juliol per la qual s’aproven les bases que han de regir la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades,
activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família
aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives
d’infants adoptats a Catalunya o a altres països.
Vistos els antecedents esmentats i els fonaments de dret que els són d’aplicació, i en ús
de les competències que em són atribuïdes,
Resolc:
1. Atorgar les subvencions a les associacions que es detallen a l’annex 1, amb càrrec a
les partides pressupostàries relacionades en aquest annex, per un import de 76.276,14
euros.
2. Denegar les sol·licituds relacionades en l’annex 2 pels motius que hi figuren.
3. Anul·lar les sol·licituds relacionades en l’annex 3 pels motius que hi figuren.
4. Publicar aquesta proposta al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya.
5. Tramitar el document d’obligació de la bestreta del 95% sobre l’import total, d’acord
amb la base 18.2 de l’Annex de l’Ordre TSF/87/2018, de 21 de juny. El percentatge
restant es tramitarà un cop justificada correctament la subvenció.
6. Les associacions beneficiàries hauran de justificar les subvencions d’acord amb el
que preveu la base 19 de l’Annex de l’Ordre TSF/87/2018. El termini màxim de
presentació de la documentació justificativa serà l’últim dia hàbil del mes de maig de
2019 d’acord amb el punt 9 de la Resolució TSF/1765/2018, de 18 de juliol.
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, o qualsevol altre recurs que considerin oportú.
També podeu interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat
aquesta resolució, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
publicació, d’acord amb el que preveuen els articles 123.1 i 124.1 de la Llei del
procediment administratiu comú de les administracions públiques sens perjudici que
pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient per a la defensa de
les vostres pretensions.
En el cas que s’interposi recurs de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició.
La Directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
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Annex 1 – Atorgades

Entitat

ADDIF

Identificació
Beneficiari

G60023363

Codi Expedient

TSF022/18/00002

Nom de l’acció
1. Accions Formatives: Xerrades
i Tallers
2. Accions d'intercanvi, suport i
orientació periòdiques: Tertúlies
i Espai Adoptats i +

TSF022/18/00003

D/482000100/318

64,00

1.849,59€

2.179,59€

D/482000100/318

79,00

2.993,96€

3.522,31€

D/482000100/318

78,00

3.060,00€

3.600,00€

D/482000100/318

72,00

6.000,00€

7.500,00€

D/482000100/318

78,00

2.754,00€

3.240,00€

D/482000100/318

78,00

824,50€

970,00€

D/482000100/318

1.Cápsules energètiques

50,00

5.408,00€

6.760,00€

D/482000100/318

2. Ho tens a l’abast

50,00

6.022,00€

7.374,00€

D/482000100/318

3. Treballem junts

50,00

8.762,00€

10.878,00

D/482000100/318

1. Grup de suport de famílies
acollidores
2. Jornades AFABAR de
formació
3. Obra de teatre "Compartint
Famílies"

74,00

4.100,40€

4.824,00€

D/482000100/318

75,00

1.320,05€

1.553,00€

D/482000100/318

77,00

6.502,50€

7.650,00€

D/482000100/318

3. Koala

5. Respir

AFABAR

G66398835

G63719009
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TSF022/18/00005

TSF022/18/00006

Partida
pressupostaria

3.083,77€

4. ROBOTEAF.

AFASAF

Import a
justificar

2.593,77€

2. Habilitats

G66769712

Proposta
Import atorgat

64,00

1. III Jornades.

SAF

Punts
obtinguts

AFNE

IMA

G63304208

G62555859

Avinguda del Paral·lel, 50-52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

TSF022/18/00008

TSF022/18/00009

1.Tallers: Formació i
acompanyament en la
postadopció
2. Espais AFNE: Espais de
formació i intercanvi
3. Etiòpia en positiu: Berenars
en amhàric i Conèixer Etiòpia
1. Realització de l’Espai de
trobada
2. Divulgació de recursos
educatius i orientació i diàleg
sobre
problemàtiques
educatives que afecten les
famílies associades.
3. Realització de cursos de
darija i activitats de foment del
coneixement de la cultura del
Marroc
4.Activitas de difusió, informació
i debat sobre l’abandonament
d’infants i les desigualtats de
gènere al Marroc.
5. Creació d’un grup estable
d’adolescents
adoptats
al
Marroc i organització d’activitats
per a ells.

76,00

3.504,55€

4.123,00€

D/482000100/318

76,00

1.619,25€

1.905,00€

D/482000100/318

71,00

3.370,40€

4.213,00€

D/482000100/318

76,00

1.891,24€

2.393,38€

D/482000100/318

79,00

2.956,45€

3.727,18€

D/482000100/318

60,00

4.566,95€

5.656,43€

D/482000100/318

80,00

3.752,17€

7.595,39€

D/482000100/318

69,00

2.424,36€

3.060,89€

D/482000100/318

Annex 2 – Denegades

Motius de la denegació:
A- Incompliment de les especificitats de la línia de subvenció regulades a les bases.
B- No s’ajusta a la línia de subvenció regulada a les bases.

Entitat

Identificació
beneficiari

SAF

G66769712

TSF022/18/00003

AFATAR

G43727981

TSF022/18/00004

AFASAF

G66398835

TSF022/18/00005
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Codi expedient

Nom de l’acció

Punts obtinguts

Motiu de la
denegació

TEAF: Un viatge inesperat
Participació en la trobada estatal
d’acolliment familiar de menors. Pamplona
2018”

00,00

B

00,00

A

Realització conte

00,00

B

Annex 3 – Anul·lades

Motius de la anul·lació:
A – A instància de l’entitat sol·licitant

Entitat

Identificació
beneficiari

Codi expedient

Motiu de l’anul·lació

IMA

G62555859

TSF022/18/00007

A
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