
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

RESOLUCIÓ BSF/724/2015, de 8 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en
el marc del Pla nacional de joventut, dins l'exercici 2015.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Benestar
Social i Família les competències en matèria de política de joventut. Així mateix, el Decret 332/2011, de 3 de
maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, preveu com a òrgan d’aquest
Departament la Direcció General de Joventut, la qual té, entre altres, les funcions de dissenyar, executar i
avaluar els programes d’actuació del Departament en matèria de joventut.

Atesa l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el
marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,
aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 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 disposen 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 la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut
que elaborin els ens locals de Catalunya en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya per a l’any 2015
per a les línies que s’indiquen a continuació:

a) Subvencions als ens locals amb pla local de joventut per a projectes d’activitats adreçades a persones joves.

b) Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants i sense pla local de joventut per a projectes
d’activitats adreçades a persones joves.

 

–2 La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació, es regeixen per l’Ordre
BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
nacional de joventut, i per la normativa general de subvencions.

 

–3 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries i a la possibilitat de
reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les
restriccions que es derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–4 Per atendre les sol·licituds per a subvencions als projectes en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
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Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya, la quantia màxima disponible és de
2.180.793,00 euros amb càrrec a la partida D/460000100/3210/0000 del centre gestor BE09 del pressupost de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.

El crèdit inicial disponible que indica l’apartat anterior es pot modificar segons la normativa vigent.

 

–5 El termini de presentació dels formularis de sol·licitud d’aquestes subvencions és de 20 dies naturals a
comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

–6 Les sol·licituds s’han de presentar pels mitjans electrònics de l’extranet de les administracions públiques
catalanes, el portal EACAT (www.eacat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de
sol·licitud ha d’estar a disposició dels ens locals a l’extranet esmentada. El registre electrònic de l’extranet de
les administracions catalanes, a través del portal EACAT, és l’únic registre habilitat per a la recepció electrònica
d’aquests formularis de sol·licitud, així com dels plans locals de joventut o les noves versions d’aquests plans.

 

–7 La tramitació dels expedients correspon a la Direcció General de Joventut, i la resolució, a la persona titular
de la Direcció General de Joventut. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució o les resolucions que
finalitzin cadascun dels procediments de sol·licitud de les subvencions convocades mitjançant aquesta Resolució
és de cinc mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució, transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una
resolució expressa, s’entén desestimada la sol·licitud, de conformitat amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010,
del 3 de d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–8 La proposta i la resolució definitiva de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades a
través del portal EACAT; en cas que no sigui possible per algun impediment tècnic, s’ha de notificar per correu
certificat i s’ha de publicar al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o davant el superior jeràrquic competent per resoldre’l,
en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

 

–9 Les actuacions objecte d'aquests ajuts s'han de dur a terme durant l'any natural de la convocatòria.

 

–10 El termini màxim de justificació finalitza el 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud. La
documentació per a la justificació s’ha de presentar també mitjançant l'extranet de les administracions
públiques catalanes, l’EACAT (www.eacat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.

 

–11 Al final de l'exercici s’ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l’exposició als
taulers d'anuncis de la Direcció General de Joventut i de les coordinacions territorials de Joventut i al tauler
electrònic. Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’una quantia
igual o superior a 3.000 euros, és necessari també que es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar
recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 de d’agost, davant la consellera de Benestar Social i Família, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 8 d’abril de 2015

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

 

(15.105.037)
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