
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/1535/2019, de 31 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019 (ref. BDNS 459829).

Mitjançant l'Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig, es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per
a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist el pressupost de despeses de l'exercici 2017, prorrogat per al 2019, de la Secció pressupostària PR1501,
Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, i concretament la partida pressupostària PR1501
D/760000100/7130/0000 amb un saldo de 15.300.000 euros;

A proposta de la Direcció General d'Administració Local, i d'acord amb el que estableix l'apartat segon del punt
quart de la Resolució PRE/1384/2019, de 21 maig, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de la Presidència, publicada al DOGC núm. 7882, de 24.5.2018,

 

Resolc:

 

Primer. Obertura de la convocatòria i pressupost

1. Convocar, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, les subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019.

2. L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 15.300.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
PR1501 D/760000100/7130/0000 dels pressupostos de l'Administració de la Generalitat.

 

Segon. Bases reguladores

1. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l'Ordre PRE/108/2019, de 27 de maig (DOGC núm. 7886, de 30.5.2019).

 

Tercer. Beneficiaris

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els municipis amb població inferior a 2.000 habitants en data 31
de desembre de 2017, segons les dades publicades a Idescat el 31.12.2017.

 

Quart. Termini, forma de sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 16 de juliol de 2019, inclòs.

Les sol·licituds han de tenir la informació i la documentació que s'indica a la base 6 de l'Ordre PRE/108/2019,
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys
2018 i 2019.

2. La sol·licitud, així com la resta de tràmits associats al procediment, s'han de formalitzar i trametre pel
secretari o secretària a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça
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http://www.eacat.cat, en el termini previst en aquesta convocatòria.

El formulari de sol·licitud i les instruccions per emplenar-lo i per trametre'l per mitjans telemàtics estarà a
disposició dels ens locals sol·licitants a l'extranet abans esmentada.

 

Cinquè. Concessió de les subvencions

1. El procediment de valoració i concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de
concurrència competitiva.

2. L'ordenació i la instrucció d'aquest procediment les durà a terme la Direcció General d'Administració Local
(en endavant, DGAL) del Departament de la Presidència.

3. L'òrgan competent per resoldre la convocatòria és la persona titular de la Secretaria d'Administracions Locals
i de Relacions amb l'Aran, prèvia proposta de resolució de la persona titular de la DGAL.

4. La resolució i la notificació de les subvencions s'efectuaran en el termini màxim de quatre mesos a comptar
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. D'acord amb el que estableix l'article 54.2
apartat e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini de quatre mesos sense que s'hagi dictat i notificat una
resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.

5. La DGAL notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats locals interessades mitjançant la seva
publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler), sens perjudici que
es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

6. Contra la resolució final del procediment, que posa fi a la via administrativa, l'ens interessat pot interposar
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació en el Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat (e-tauler), de conformitat amb el que preveu l'article 46.6 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que,
d'acord amb l'article 44 de la mateixa norma, l'ens local pugui presentar un requeriment previ al recurs
contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini de dos mesos a comptar de la data
de la notificació.

 

Sisè. Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la Direcció
General d'Administració Local tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds i la
documentació aportada per cada ens local interessat amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment d'aquesta
convocatòria de subvencions, d'acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i
confidencialitat establerts per la normativa sobre protecció de dades.

 

 

Disposició final

En tot allò que no estigui previst en aquesta Resolució de convocatòria o en les seves bases reguladores,
s'aplicarà supletòriament el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; 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 l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de
juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

 

Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, l'ens interessat pot interposar un recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
que preveu l'article 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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Amb caràcter previ, contra aquesta convocatòria, les entitats locals interessades poden formular un
requeriment davant la persona titular de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran en el
termini de dos mesos a comptar de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 31 de maig de 2019

 

Per delegació (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez

Secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran

 

(19.157.047)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7894 - 11.6.20193/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19157047-2019




