
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del cofinançament als projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 471728).

Mitjançant l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, es van aprovar les bases reguladores per a la selecció de
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Atès 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;

D'acord amb el Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència,
corresponen a la Direcció General d'Administració Local (DGAL) les funcions d'assistència i cooperació amb el
món local. A més, com a agent facilitador i organisme competent per resoldre, té atribuïdes funcions
d'organisme intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació dins del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020. La DGAL és la unitat encarregada de projectes locals i de la seva gestió, seguiment i control, d'acord
amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT), susceptibles de ser cofinançats en l'àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord
amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019).

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de
cofinançament de la despesa elegible és del 50%. Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden
haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2021, i només
per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del 50% de l'operació, que s'hauran
d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les
operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023.

 

Article 2

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre
PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019).

 

Article 3

De conformitat amb el que disposa la base 2 de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, poden ser membres del
PECT els agents del territori següents:

- Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial.
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- Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa
elegible en el marc del PECT.

- Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb o sense afany de lucre, que
participen en les operacions del PECT sense executar despesa elegible.

Les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les entitats sòcies són responsables d'iniciar i
executar les operacions seleccionades, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

El PECT ha d'estar format per un mínim de 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no
beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una
mateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un
benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia
RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme
intermedi, tal com disposa la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.

Atès el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a executar operacions
en els objectius específics 2.1.1, 2.3.1, 4.3.1, 4.5.1 i 6.3.2, els ens locals que formen part de l'àmbit territorial
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació d'operacions en aquests objectius
específics esmentats.

 

Article 4

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 43.172.063,00 euros, els quals provenen del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.

Els imports per eixos prioritaris que es podran concedir són els següents:

Eix prioritari 1: 21.600.000,00 d'euros

Eix prioritari 2: 2.100.000,00 d'euros

Eix prioritari 3: 7.800.000,00 d'euros

Eix prioritari 4: 4.500.000,00 d'euros

Eix prioritari 6: 7.172.063,00 d'euros

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas que el crèdit
disponible en qualsevol dels eixos prioritaris no s'esgoti i sigui transferit a un altre eix prioritari.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions finançades amb el FEDER de Catalunya 2014-2020,
en el marc del Programa operatiu.

La concessió als projectes seleccionats del cofinançament previst en la present convocatòria queda
condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua de finançament
d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats
seleccionades.

 

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al
DOGC i finalitza el 15 de novembre de 2019.

5.2 La sol·licitud i els tràmits associats al procediment de concessió s'efectua a través de l'extranet de les
administracions públiques catalanes, plataforma SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat).

La sol·licitud de la subvenció s'ha d'acompanyar de la documentació detallada en la base 9 de l'Ordre
PRE/161/2019, d'1 d'agost.
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Article 6

L'òrgan competent per resoldre la convocatòria és la persona titular del departament competent en matèria
d'Administració local.

 

Article 7

7.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de la
Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència.

7.2 La concessió del cofinançament es durà a terme d'acord amb el procediment establert en les bases 11, 12,
13 i 14 de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost.

7.3 El procediment de valoració i concessió d'aquest cofinançament es tramita d'acord amb el règim de
concurrència competitiva i els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

7.4 El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de l'endemà
de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si un cop
transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat cap resolució expressa, les sol·licituds s'han d'entendre
desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.5 La Direcció General d'Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a les persones
interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
(tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans de publicació. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.6 Contra la resolució final del procediment, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva del
procediment al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Amb caràcter previ, les entitats locals interessades poden formular un requeriment davant la consellera de la
Presidència en el termini de dos mesos a comptar de la publicació de la resolució definitiva del procediment al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

7.7 D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, l'Administració pública ha de fer pública la informació relativa a l'atorgament de les
subvencions i els ajuts públics i, d'acord amb l'article 15.1.c), aquesta informació ha d'incloure l'import,
l'objecte de la subvenció i els beneficiaris.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals interessades poden
interposar 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,
segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Amb caràcter previ, les entitats beneficiàries interessades poden formular un requeriment davant la consellera
de la Presidència 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 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.
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Barcelona, 14 d'agost 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

 

(19.245.017)
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