RESOLUCIÓ

Identificació de la convocatòria:
RESOLUCIÓ TSF/1970/2017, de 27 de juliol, per la qual s’obre 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 per a l’exercici 2017.
Fets:
1.- L’Ordre TSF/147/2017, de 6 de juliol, publicada al DOGC núm. 7409, 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, 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.
2.- D’acord amb la base 15, la Comissió de Valoració es va reunir en data 30 de
novembre de 2017 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.- L’1 de desembre de 2017 l’òrgan instructor va emetre la proposta de resolució
provisional, 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.
Així mateix, han presentat al·legacions les associacions AFABAR, AFASAF i AFNE,
aportant esmenes als pressupostos que havien estat incorrectes.
5.- La Comissió de Valoració s’ha reunit el dia 20 de desembre de 2017 per tal d’avaluar
les al·legacions presentades i la documentació requerida a les associacions en la
proposta de resolució provisional.
Un cop avaluades les al·legacions presentades, la Comissió de Valoració ha acordat
modificar la puntuació atorgada a les associacions anteriorment esmentades.
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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. Declarar el desistiment de les sol·licituds relacionades a l’annex 1 pels motius que hi
figuren i finalitzar el procediment de la subvenció sol·licitada.
2. Publicar aquesta Resolució al tauler de la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya.

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 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
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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.
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Annex 1 - Desistides

Motius del desistiment:
A – A instància de l’entitat sol·licitant

Entitat

Identificació
beneficiari

Codi expedient

Nom de l’acció

Associació famílies
acollidores de Girona

G17732587

TSF006/17/00022

Edició del llibre "Cent per cent acolliment".

A

IMA

G62555859

TSF006/17/00028

Trobades entre famílies adoptives.

A

Sensibilització i informació procés de Kafala.

A
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