GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A CONTRACTAR
JOVES EN PRÀCTIQUES PER A ENTITATS DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU
DEL DECRET LLEI 21/2020, DE 2 DE JUNY, DE MESURES URGENTS DE CARÀCTER
ECONÒMIC, CULTURAL I SOCIAL

Identificació de la convocatòria
Expedients de sol·licitud per l’atorgament de subvencions destinades a contractar joves en
pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu del Decret Llei 21/2020, de 2 de juny,
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
Antecedents
1. El Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i
social, preveu mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
Entre les mesures que es contemplen en aquest Decret llei es troben mesures urgents de
suport al lleure educatiu basades en tres accions prioritàries per tal que els infants,
adolescents i joves puguin participar en les activitats de lleure durant els mesos d’estiu –
casals, colònies, campaments, rutes, camps de treball-, ja que suposa un estímul
imprescindible per al seu desenvolupament vital, complint en tot moment amb les
previsions sanitàries i de màxima seguretat que siguin necessàries.
El capítol V del Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, estableix com a mesura la convocatòria
d’ajuts per a la contractació de joves en pràctiques per impulsar les activitats del sector de
l’educació en el lleure, per tal que aquests joves contractats puguin reforçar l’atenció
socioeducativa a infants, adolescents i joves alhora que impulsar projectes que treballin
l’aprenentatge de les noves rutines, que abordin l’educació emocional i l’acompanyament
des del vincle comunitari dels nois i noies, i la prevenció de la COVID-19 a través dels
espais educatius del temps lliure i les instal·lacions juvenils.
Al mateix temps, aquesta convocatòria també vol oferir oportunitats laborals a les persones
joves, que són un dels col·lectius més afectats per l’augment de l’atur derivat de la
pandèmia per la COVID-19.
2. La Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del
sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures
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urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767), convoca un màxim de
136 ajuts per a la contractació de joves en pràctiques per impulsar i donar suport en la
realització de les activitats del sector de l’educació en el lleure que s’han vist afectades per
les mesures sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la COVID-19.
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3. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 7 de juliol de 2020 a través del
portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
4. En data 20 de juliol de 2020, la Comissió de valoració prevista al punt 12 de l’annex de
la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny, emet informe-proposta per a l’atorgament de
les subvencions, d’acord amb el procediment i els criteris de valoració que es descriuen a
Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny.
5. En data 22 de juliol de 2020 es publica al Tauler electrònic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya la proposta de Resolució provisional per a la concessió de
subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure
educatiu del Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic,
cultural i social de 21 de juliol de 2020.

Fonaments de dret
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, aprovat
mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel seu caràcter bàsic té afectacions
sobre les subvencions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. L’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix el procediment de la publicació.
3. L’article 90.1 i 94.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002)
estableix que la concessió de subvencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat,
concurrència i objectivitat.
4. Els punts 11, 12 i 13 de l’annex de la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny,
determinen el procediment per a la concessió de les subvencions. En aquest sentit, el
procediment de concessió és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
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5. L’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, estableix les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya, que és
d’aplicació supletòria en tot allò no previst en la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny.
6. L’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de
bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el
model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu
sector públic, i se n'aprova el text íntegre, estableix que es notifica a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
D’acord amb tot l’exposat,

Resolc:
1. Atorgar subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del sector
del lleure educatiu del Decret Llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter
econòmic, cultural i social a les entitats que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
2. Aquestes subvencions, d’acord amb la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la
qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a contractar
joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei
21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref.
BDNS 512767), tenen l’import que es determina a l’annex 1 d’aquesta Resolució, a càrrec
de la partida 4700001 del pressupost de l’Agència Catalana de la Joventut per a l’any
2020.
3. Denegar les sol·licituds que detallen a l’annex pels motius que s’hi exposen.
4. Ordenar l’inici dels tràmits de pagament de la subvenció, d’acord la Resolució
TSF/1526/2020, de 26 de juny.
5. Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions han de complir totes les obligacions
que estableix la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny i l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de
juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions destinades a
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incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil de Catalunya.
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6. L’incompliment de l’objecte de les subvencions causes directament imputables a les
persones beneficiàries, així com la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article
99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, poden donar lloc a la
revocació de la subvenció.
7. Fer pública la concessió d’aquestes subvencions i notificar a les persones beneficiàries,
d’acord amb el que estableix la Resolució TSF/1526/2020, de 26 de juny i l’Ordre
TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la data de notificació davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del departament competent en
matèria de joventut, d’acord amb els articles 121 i 122 en relació amb els articles 112 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Barcelona,

Director General
Agència Catalana de la Joventut
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Annex 1. Sol·licituds atorgades

NIF
Expedient

Entitat

ACJ001/20/000001

Grup d'esplai la Fàbrica de Can Tusell

ACJ001/20/000002

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA CAN PALET

ACJ001/20/000003
ACJ001/20/000004
ACJ001/20/000005

Fundació Privada Gentis

ACJ001/20/000009

Fundació Ulldecona

74,5
G17679267

77

G59685784

86
G43756113

86.5
G67151761

Fundació Roser de Maig

47,5

FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE
LOIOLA, ARRELS SANT IGNASI
ASSOCIACIÓ PROSEC (PROMOTORA
SOCIAL)
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76,5

69,5

ACJ001/20/000011

ACJ001/20/000014

G63527170
F25850421

La Llera SCCL
ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA

ACJ001/20/000013

43

F67267807

ACJ001/20/000010

ACJ001/20/000012

67
63,5

Col·lectiu la Víbria d'Iniciatives Culturals per la
Tolerància i la Integració Social

ACJ001/20/000008

70
G65050957

G62882667

CENTRE D'ESPLAI TREMOLA

LLEURE QUÀLIA SCCL

G59899260

G63509616

FUNDACIO MANS A LES MANS

ACJ001/20/000007

Puntuació
obtinguda

G25323148

87,5
G25228792

84

Mòduls atorgats
2

Import
20.800,00 €

4

41.600,00 €

2

20.800,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

2

20.800,00 €

4

41.600,00 €

2

20.800,00 €

3

31.200,00 €

1

10.400,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

3

31.200,00 €
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ACJ001/20/000015
ACJ001/20/000016
ACJ001/20/000017

G08444671

FUNDACIÓ AMPANS

76

FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA, D'ACCIÓ
SOCIAL
Associació de lleure i cultura Enlleura't

ACJ001/20/000018

FUNDACIÓ ESCOLA SANT VICENÇ DEPAÜL

ACJ001/20/000019

Associació educativa XERA

ACJ001/20/000020
ACJ001/20/000021
ACJ001/20/000022

Descoberta s.lu

85,5

50,5
G43301498

78,5
B65433740

46,5
G58452210

ACJ001/20/000026

FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

50

ACJ001/20/000027

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

ACJ001/20/000028

ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI EL NUS

ACJ001/20/000032

G63512412

G61203980

CAE, formació i serveis socioculturals

ACJ001/20/000031

87,5

52,5

ACJ001/20/000025

ACJ001/20/000029

62,5
G17088568

G63172985

MOVIMENT D'ESPLAI DEL VALLÈS

ACJ001/20/000024

G61373049

73

FUNDACIÓ LA RODA D'ACCIONS
CULTURALS I DEL LLEURE

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

78

G55074868

FUNDACIO PRIVADA LA SALUT ALTA

ACJ001/20/000023

G64918998

99
G61096368

98
G59854166

61,5
G60697885

Associació l'Esquitx

85

ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA I
D'ESPLAI La FLORIDA
Associació la Sorellona

G61197653

G58698697

83
G55158927

78,5

4

41.600,00 €

1

10.400,00 €

4

41.600,00 €

4

41.600,00 €

1

10.400,00 €

1

10.400,00 €

1

10.400,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

2

20.800,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

10

104.000,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

4

41.600,00 €

4

41.600,00 €
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G43308345

ACJ001/20/000033

GRUP D´ESPLAI BLANQUERN

ACJ001/20/000034

La Xarranca, Fundació Socioeducativa Privada

ACJ001/20/000035

MIRADA GRANJA S.L.

ACJ001/20/000036

Fundació Privada Oreneta del Vallès

ACJ001/20/000037
ACJ001/20/000038
ACJ001/20/000039

82.5
G64708779

62
B67123018

67
G64299118

54
G25476219

ASSOCIACIÓ REINTEGRA

80

CLUB D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN
VIDALET

G58300237

98
G43605567

Associació Atzavara-arrels

82,5
B55733497

ACJ001/20/000040

SCIO GRUP CUGAT PLA SL

ACJ001/20/000041

Assoc. de Monitors i Educadors de Lleida

72

ACJ001/20/000042

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO

ACJ001/20/000044

ANIMA'NS SCP

G25790742

54,5
G08491029

51
J66050857

40,5

3

31.200,00 €

2

20.800,00 €

2

20.800,00 €

1

10.400,00 €

1

10.400,00 €

3

31.200,00 €

2

20.800,00 €

3

31.200,00 €

2

20.800,00 €

2

20.800,00 €

3

31.200,00 €
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Annex 2. Sol·licituds denegades
NIF
Expedient

G25025321

Puntuació
obtinguda
50

F55701684

17

Entitat

ACJ001/20/000030

FUNDACIO PRIVADA ILERSIS

ACJ001/20/000045

Combinats SCoopC

Motiu denegació
Projecte que no s’adequa a l’objecte de la
convocatòria. Es sol·licita subvenció per a la
contractació de reforç en centre assistencial d’adults.
No es pot incloure com a activitat per a infants,
adolescents o joves.
Memòria incomplerta, només s’ha detallat l’apartat 1,
la resta està en blanc

Renúncies a la subvenció

Expedient

NIF

Import que
s’havia atorgat
en la resolució
provisional

G60073186

41.600,00 €

G17299991

20.800,00 €

Entitat

ACJ001/20/000043

L'ARC Taller de Música Fundació Privada

ACJ001/20/000006

ESCOLA DE NATURA DE L'ESTANY DE
BANYOLES
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