D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Núm. Registre Sortida: 9015/14019/2018

Resolució de revocació i reintegrament parcial d’una subvenció atorgada a l’entitat
FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT, en el marc de la Convocatòria Ordinària
per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de
polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l’exercici
2017.

Identificació de la convocatòria
RESOLUCIÓ TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per
a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques
socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient
Expedient : TSF004/17/01155
Entitat : FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT
NIF : G62873971
Línia de subvenció
J-Programes DGPS
Manteniment de serveis i
establiments de serveis
socials

Tipus d'acció:
J11 Servei prelaboral per a persones
amb problemàtica social derivada de
malaltia mental

Nom de l'acció:
SERVEIS
PRELABORALS
PALAFOLLS I
MASNOU

Import atorgat:
403.002€

Fets
1. El Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar
resolució concedint una subvenció a l'entitat FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT,
per a l'exercici 2017, per un import de 403002 euros, per l’acció SERVEIS PRELABORALS
PALAFOLLS I MASNOU de la línia J “Programes DGPS Manteniment de serveis i
establiments de serveis socials”.
2. L'entitat FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT, d'acord amb el que disposa
l'apartat 4.8.2 de la línia J, de l’annex 3 de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, va
presentar una relació d’altes i baixes de persones usuàries entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2017.
3. D'acord amb les dades que consten en el Servei de Suport a la Protecció Social dels
Serveis Territorials de Barcelona, es va procedir a comprovar si les persones usuàries
relacionades en les llistes presentades per l'entitat, efectivament havien ocupat plaça des de
les dates consignades per l'entitat.
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4. D'aquesta comprovació, en resulta un import justificat inferior a l'import de la subvenció
concedida, expressat de la següent forma:
a. Import Atorgat: 403.002 euros
b. Import Justificat: 369.418,50 euros
c. Import a revocar: -33.583,50 euros
El detall del càlcul efectuat és el següent:
Període subvencionat:

01/01/2017 a 31/12/2017

USUARIS RESOLUCIÓ COE (Usuaris a 1/1/2017)
Usuaris
Preu mòdul
subvencionats
PRE
51
658,50 €
TOTAL ATORGAT 2017

403.002,00 €
403.002,00 €

REGULARITZACIÓ 2017

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

PRE
658,50 €
45
45
45
45
45
45
45
45
48
51
51
51

TOTAL JUSTIFICAT 2017

29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
29.632,50 €
31.608,00 €
33.583,50 €
33.583,50 €
33.583,50 €
369.418,50 €
369.418,50 €

Import atorgat 2017
403.002,00 €
Ocupació real 2017
369.418,50 €
Diferència - Import a regularitzar -33.583,50 €

Fonaments de dret
1. L'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, aprova les bases que regeixen la subvenció objecte
d'aquesta resolució; les bases generals, d'acord amb el que disposa l'article 92 i següents
del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, són els que ordenen i unifiquen el procediment general de
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gestió de les subvencions i, les bases específiques, concreten les regles objectives de
valoració de cada programa.
En el mateix sentit, l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
2. L'article 37.1.c) de la Llei 38/2003, disposa com a causa de revocació la justificació
insuficient, en els termes establerts en les normes reguladores de la subvenció.
3. El punt 4.4 de la Línia J, de l’Annex 3 de l'esmentada Ordre, disposa que es podrà
subvencionar a l'entitat amb l'import derivat del càlcul del mòdul econòmic.
4. El punt 4.9 de la Línia J, de l’Annex 3 de l'esmentada Ordre, disposa que, en cas que el
resultat de la valoració econòmica de les estades reals dels usuaris sigui inferior a la
quantitat màxima atorgada, la diferència serà objecte de compensació en l’anualitat següent.

Per tot això,

Per tant resolc:
1. Revocar parcialment, per un import de -33583,5 euros, la subvenció atorgada, per
l'exercici 2017, a l'entitat FUNDACIO PRIVADA MOLÍ D'EN PUIGVERT, per a l’acció
SERVEIS PRELABORALS PALAFOLLS I MASNOU de la línia J “Programes DGPS
Manteniment de serveis i establiments serveis socials”, per incompliment de l'article 37.1.c)
de la Llei 38/2003, per la justificació insuficient acreditada en la relació d'usuaris, en nombre
inferior als usuaris considerats per atorgar la subvenció parcialment revocada.
2. Regularitzar de nou l'import concedit per a l’anualitat 2017, i quantificar-lo en la quantitat
de 369.418,50 euros.
3. Que la quantitat a revocar es compensi de les bestretes pendents de pagar-se, dels
mesos de setembre a desembre, per l’acció esmentada al primer punt, per l'any 2018, de la
següent manera:
Bestreta
Bestreta
Bestreta
Bestreta

mes
mes
mes
mes

setembre: -8.395,88 €
octubre: -8.395,88 €
novembre: -8.395,88 €
desembre: -8.395,88 €

Total a compensar: -33.583,50 €
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4. Atesa la compensació aplicada, les bestretes pendents de pagar-se de la subvenció 2018,
seran del següent import:
Bestreta
Bestreta
Bestreta
Bestreta

mes
mes
mes
mes

setembre: 23.508,45 €
octubre: 23.508,45 €
novembre: 23.508,45 €
desembre: 23.508,45 €

5. Notificar aquesta resolució de revocació i reintegrament parcial a l’entitat interessada.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, l’entitat interessada pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular de la Secretaria
General 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 preveuen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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