RESOLUCIÓ DEFINITIVA
de la convocatòria prevista a la Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la
convocatòria de subvencions a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes
aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme 2017: Línia 2

1. En data 7 de novembre de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7489 la Resolució TSF/2567/2017,
de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la xarxa
d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme
2017.
2. Les sol·licituds de subvencions es van tramitar d’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13
d’octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a
projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de
l’economia social i del cooperativisme (DOGC núm. 7477 de 19.10.2017).
3. En data 1/12/2017 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya la Proposta de resolució provisional de l’esmentada convocatòria, amb un Annex 1
amb la llista d’entitats sol·licitants a les quals es proposava concedir la subvenció, un Annex 2
amb la llista d’entitats amb la categoria de beneficiàries, a efectes de l’Ordre TSF/234/2017, de
13 d’octubre.
4. A l’esmentada proposta de resolució provisional se li concedia un termini de 10 dies hàbils per
presentar la documentació indicada i les al·legacions que consideressin oportunes.
5. Atès que dins del termini establert l’entitat proposada com a beneficiària de la subvenció no ha
presentat cap al·legació, d’acord amb l’apartat 7 de la base 9 de l’Ordre TSF/234/2017, de 13
d’octubre, i ha presentat escrit d’acceptació expressa de la subvenció atorgada.

Fonaments de dret
1. Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la
convocatòria de subvencions a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes
aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme.
2. Resolució TSF/2567/2017, de 25 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a
projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de
l’economia social i del cooperativisme 2017.
3. La base 9.8 de la l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, atribueix la competència per dictar la
resolució sobre la concessió d’aquest ajut al director general d’Economia Social, el Tercer Sector,
les Cooperatives i l’Autoempresa.

Vistos els preceptes esmentats, i a proposta de la subdirectora general d’Economia Social, Tercer
Sector i Cooperatives,
RESOLC:
1. Concedir a l’entitat que es detalla a l’Annex 1 d’aquesta resolució, la subvenció per a projectes
de la Línia 2 Xarxa d’Ateneus Cooperatius, amb càrrec a la partida pressupostària prevista a
l’esmentat Annex, en els termes i import que s’hi especifiquen.
Les entitats que es detallen a l’Annex 2 i 3 es refereixen a les entitats agrupades, i tindran la
categoria de beneficiàries, o no, a efectes de l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre, d’acord
amb base 3 de l’annex 3 de l’esmentada Ordre, establint aquesta consideració o denegació, amb
el corresponent motiu.
2. L’entitat detallada a l’Annex 1 disposa de 10 dies per presentar la següent documentació:
- El document normalitzat de declaracions responsables que ha de contenir: la data en la qual
l’entitat iniciarà les actuacions, que no pot ser més enllà del 31 de desembre de 2017; les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, en compliment de l’article 15.2 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
la solvència econòmica.
- Conveni de col·laboració del projecte agrupat, on s’han d’establir els compromisos i les
obligacions de cada entitat, les tasques que desenvoluparan totes les entitats sòcies (entitat
promotora i agrupada), la contractació dels equips i el repartiment de la subvenció. En el cas
que se subvencioni un projecte que inclogui un cercle cooperatiu, el conveni haurà d’incloure,
de manera específica, les activitats, actuacions i forma d’organització del projecte del cercle
cooperatiu.
- La declaració responsable de les entitats agrupades que participin en el projecte per un import
igual o superior a 10.000 €, amb les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració,
en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
- En cas que el projecte presentat per la línia 2, hagi previst una subcontractació per un import
superior a 60.000 € i aquest suposi un percentatge superior al 20% de la subvenció, caldrà que
es presenti la següent documentació:
Sol·licitud d’autorització de subcontractació
Declaració responsable de l’empresa proposada per la subcontractació
Esborrany del contracte de subcontractació
- A més, les entitats beneficiàries de la subvenció de la Línia 2 i previ a l’inici de les tasques de
les persones tècniques, han de presentar els currículums on consti la formació i l’experiència en
les tasques que cal desenvolupar al pla de treball d’aquestes persones.
3. Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix l’Ordre TSF/234/2017, de
13 d’octubre.
4. Publicar aquesta Resolució al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Un cop notificada la present resolució, d’acord amb la base 15.1 de l’Ordre TSF/234/2017, de 13
d’octubre, tramitar el document d’obligació de la bestreta del 90% de la quantitat concedida.

6. La tramitació del document d’obligació del 10% restant es tramitarà un cop l'activitat
subvencionada ha estat degudament justificada i s’ha revisat el compte justificatiu presentat per
l’entitat, de conformitat amb la base 16, excepte els documents descrits als apartats 8.b) i 8.c) de
l’annex 3, de l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre.
7. La tramitació de les obligacions reconegudes de la subvenció es faran d’acord amb la liquiditat, la
disponibilitat i els criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat i les condicions que
estableix la resolució de concessió, d’acord amb la base 15.3 de l’Ordre TSF/234/2017, de 13
d’octubre.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant el Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la data d’inici de la seva publicació, d’acord amb l’article 121 i 122
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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ANNEX 1- Llista de les subvencions atorgades
Línia 2. Xarxa d’ateneus corporatius
Núm. expedient
2017/135

Entitat
ENTREM-HI

NIF

Puntuació obtinguda

G61797197

62

Import a atorgar
222.000,00 €

Partida Pressupostària
BE15 D4820001/661 FBEPAO

ANNEX 2‐ Llista d’entitats agrupades
Línia 2. Creació de la Xarxa d’ateneus cooperatius

EXPEDIENT
2017/135
2017/135
2017/135
2017/135
2017/135

NIF
F60705415
F61457313
F61826053
F66599226
F66633389

NOM ENTITAT AGRUPADA
NOU VERD
NOU SET
ACTUA
LA FURA CONTINGUTS
FACTO ASSESSORS, SCCL

