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Núm. 5877 – 12.5.2011

RESOLUCIÓ
BSF/1151/2011, de 12 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió
de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en
l’exercici 2011.
Mitjançant l’Ordre BSF/82/2011, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases que
han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social
i Família per a entitats, s’estableixen les bases per a les subvencions a convocar per
a entitats.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter
bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions
elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i el Decret
109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin
vigents els del 2011;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
—1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de
Benestar Social i Família per a entitats en l’exercici 2011.
—2 La tramitació, resolució i atorgament de les subvencions previstes en aquesta
convocatòria així com les condicions, criteris de valoració, requisits de participació
i documentació a aportar es regeix per les bases aprovades per l’Ordre BSF/82/2011,
d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de
subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.
—3 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que l’acompanya és d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.
—4 Les sol·licituds s’han de presentar en l’imprès normalitzat que es facilitarà
a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o a través d’internet (www.gencat.cat/bsf/formularis) i s’han de presentar a les dependències del
Departament de Benestar Social i Família, sens perjudici del que disposa l’article
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. La informació relacionada amb
el procediment de concessió de subvencions d’entitats es pot consultar a l’adreça
www.gencat.cat/bsf/subvencions/serveissocials.
—5 Els imports màxims destinats als programes que preveu l’Ordre BSF/82/2011,
d’11 de maig, i que es convoquen mitjançant aquesta Resolució aniran a càrrec de
les partides dels pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2010, prorrogats per al
2011, i de les partides equivalents dels pressupostos que s’aprovin per a l’exercici
2011. Són els següents:
Annex 2: subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis
socials.
Partides pressupostàries: 5000 D/481000100 i 5000 D/482000100 dels programes
pressupostaris 315, 316 i 317.
Import per a les subvencions anuals: 4.200.000,00 euros.
Import per a les subvencions plurianuals: 43.177.995,99 euros.
Annex 3: subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats
d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
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Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.
Import: 15.000 euros.
Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.
Import: 15.000 euros.
Annex 4: subvencions a entitats per a programes en matèria de famílies i de lluita
contra els maltractaments i contra la violència masclista.
Partida pressupostària: BE 05 D/481000100/313/0000.
Import: 150.000 euros.
Partida pressupostària: BE 05 D/482000100/313/0000.
Import: 270.000 euros.
Annex 5: subvencions a entitats per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual.
Partida pressupostària: BE 05 D/482000100/313/0000.
Import: 22.500 euros.
Annex 6: subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència.
Partida pressupostària: BE 06 D/481000100/318D/0000.
Import: 200.000 euros.
Partida pressupostària: BE 06 D/482000100/318D/0000.
Import: 400.000 euros.
Partida pressupostària: BE 06 D/481000100/318F/0000.
Import: 50.000 euros.
Partida pressupostària: BE 06 D/482000100/318F/0000.
Import: 140.000 euros.
Partida pressupostària: 6160 D/481000100/318G/0000.
Import: 1000 euros.
Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.
Import: 20.000 euros.
—6 El crèdit inicial disponible indicat es podrà ampliar d’acord amb la normativa
vigent. La concessió de subvencions pluriennals queda condicionat a l’aprovació,
per part del Govern de la Generalitat, de la despesa pluriennal corresponent.
—7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre els diferents programes són
els següents:
Annex 2: subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis
socials. La tramitació correspon als Serveis de Gestió Territorial dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família on hi hagi la seu de l’entitat
i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Annex 3: subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades. La tramitació
correspon a l’Àrea Tècnica de la Direcció General per a la Immigració i la resolució
correspon a la persona titular de la Direcció General per a la Immigració.
Annex 4: subvencions a entitats per a programes en matèria de famílies i de lluita
contra els maltractaments i contra la violència masclista. La tramitació correspon
al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família, i
la resolució, a la persona titular de la Secretaria de Família.
Annex 5: subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu gai, lesbià
i transsexual. La tramitació correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i
Subvencions de la Secretaria de Família, i la resolució, a la persona titular de la
Secretaria de Família.
Annex 6: subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència.
En els programes A, Programa de serveis socials de centres oberts, B, Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc, C, Programa de lluita
contra els maltractaments a infants i adolescents, D, Programes d’intervenció
socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais, E, Programes
i actuacions adreçades a entitats col·laboradores amb l’Àrea de Suport als Joves
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Tutelats i Extutelats , la tramitació correspon al Servei de Gestió Administrativa
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la resolució, a la
persona titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
En els programes F, Programa de coordinació amb organismes competents en
matèria d’adopció internacional, G, Jornades, activitats i esdeveniments similars
en matèria d’adopció internacional, la tramitació correspon a la Unitat de Gestió
Administrativa de l’Institut Català de l’Adopció, i la resolució, a la persona titular
de l’Institut Català de l’Adopció.
—8 Les actuacions objecte d’aquests ajuts s’han de dur a terme durant l’any natural
de la convocatòria, o quan determini el conveni pluriennal, tenint en compte, en
qualsevol cas, el termini màxim de justificació previst a les bases reguladores.
—9 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar
de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi conclòs el procediment, les
entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
—10 La resolució es notificarà a les persones interessades, preferentment, per
mitjans electrònics en els termes dels apartats 3 i 5 de l’article 43 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, sempre que l’entitat hagi consentit expressament, mitjançant el formulari de sol·licitud, la notificació per mitjans electrònics. Així mateix, l’entitat
podrà exercir en qualsevol moment del procediment el dret a utilitzar un mitjà no
electrònic i a revocar el consentiment per les comunicacions electròniques sempre
i quan la persona interessada ho sol·liciti de forma expressa. Les notificacions
electròniques es faran a través de l’enllaç www.gencat.cat/ovt.
—11 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant el
superior jeràrquic, que és l’òrgan competent per emetre resolució, en el termini
d’un mes, d’acord amb el que disposen l’article 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
—12 Al final de l’exercici es donarà publicitat de les subvencions atorgades exposant-les en els taulers d’anuncis de la seu central del Departament de Benestar
Social i Família i dels Serveis Territorials. Quan els imports de les subvencions
concedides, individualment considerades, siguin de quantia igual o superior a 3.000
euros serà necessària també la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix
òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva publicació al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, de
conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos,
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 12 de maig de 2011
JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ
Conseller de Benestar Social i Família
(11.129.112)
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