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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ
ASC/939/2010, de 23 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la con-
cessió de subvencions als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats 
de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentra-
litzades elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, per als 
anys 2010 i 2011.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya atribueix al Departament d’Acció Social i Ciutadania les competèn-
cies en matèria de polítiques de joventut. Així mateix, el Decret 572/2006, de 19 de 
desembre, de reestructuració parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
preveu com a òrgan d’aquest la Secretaria de Joventut, secretaria sectorial amb rang 
de secretaria general, que té, entre d’altres, les funcions d’impulsar i fer el seguiment 
del Pla Nacional de Joventut (DOGC núm. 4785, de 21.12.2006);

Atesa l’Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer, d’aprovació de les bases per a la 
concessió de subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments, manco-
munitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals 
descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
(DOGC núm. 5075, de 21.2.2008);

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament 
de desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 27 de juliol, que pel seu 
caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de les subvencions 
elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 
25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010;

D’acord amb tot l’exposat,

RESOLC:

Article 1
Objecte

Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions als projectes per 
a joves, que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per 
ens locals i entitats municipals descentralitzades, elaborin en el context d’un pla 
local de joventut en el marc del Pla nacional de joventut de Catalunya, per als anys 
2010 i 2011. Els projectes objecte d’aquesta convocatòria poden ser per a activitats 
adreçades als i a les joves, i per a inversions en béns immobles destinats a activitats 
juvenils.

Article 2
Normativa aplicable

L’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria, com també 
l’objecte, les condicions, la finalitat, els criteris de valoració, els requisits de par-
ticipació i la documentació es regeixen per l’Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer, 
d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions als projectes per a joves 
que els ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens 
locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya (http://www.gencat.cat/diari/5075/08043124.htm) i per la 
legislació vigent en matèria de subvencions.
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Article 3
Aplicació pressupostària

Les aplicacions pressupostàries a les quals s’han d’imputar aquestes subvencions 
i les quantitats destinades són:

3.1 Per atendre les sol·licituds de subvencions per a projectes amb activitats 
la quantitat màxima disponible és de 8.104.396,00 euros, que es distribueix de la 
forma següent: un import màxim de 4.052.198,00 euros amb càrrec a la partida 
D/460000100/3210/0000 del centre gestor BE09 dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2010 i un màxim de 4.052.198,00 euros amb càrrec a la 
partida corresponent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2011.

3.2 Per atendre les sol·licituds de subvencions per a projectes amb inversions 
que prevegin la realització d’obres a béns immobles la quantitat màxima disponible 
és de 4.000.000,00 euros, que es distribueix de la forma següent: un import màxim 
de 2.000.000,00 euros amb càrrec a la partida D/760000100/3210/000 del centre 
gestor BE09 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 i un 
màxim de 2.000.000,00 euros amb càrrec a la partida corresponent dels pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.

3.3 El crèdit per atendre les obligacions econòmiques objecte d’aquesta con-
vocatòria resulta de l’Acord de govern de 16 de març de 2010.

3.4 Els crèdits inicials disponibles indicats als apartats anteriors es poden 
modificar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 4
Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions és d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5
Sol·licituds

Les sol·licituds i la documentació requerida a la base 7 de l’Ordre ASC/54/2008, 
de 13 de febrer, es presentaran, normalment, pels mitjans telemàtics de l’extranet 
de les administracions públiques catalanes, el portal eaCat, adreça http://www.
eacat.net, en els termes que estableix la normativa vigent, sens perjudici del que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. El formulari 
de sol·licitud estarà a disposició dels ens locals a l’extranet esmentada.

En el supòsit que la sol·licitud es presentés en suport paper, aquesta s’ha de forma-
litzar mitjançant instància adreçada a la persona titular de la Secretaria de Joventut, 
segons el model oficial facilitat per la Secretaria de Joventut del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, adjuntant la documentació complementària prevista 
en la base 7 de l’Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer. Aquesta documentació es 
pot presentar al registre de la seu central d’aquesta Secretaria, carrer Calàbria, 147, 
08015 Barcelona, a les seves oficines al territori (c. Juli Garreta, 14, 17002 Girona; 
Rbla. d’Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; c. Montcada, 
23, Palau Abària, 43500 Tortosa), o bé en qualsevol de les oficines i registres que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els impresos de 
sol·licitud normalitzats es poden obtenir a la seu de la Secretaria de Joventut, a les 
oficines de la Secretaria al territori o a la pàgina web:

http://www.gencat.cat/dasc/joventut/ajuts.

Article 6
Procediment, avaluació i tramitació

La tramitació de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria correspon a la 
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Secretaria de Joventut i la resolució a la persona titular de l’esmentada Secretaria a 
proposta de la persona titular de la Subdirecció General de Joventut, d’acord amb 
l’informe que emet la junta d’avaluació prevista a la base 8.3 de l’Ordre ASC/54/2008, 
de 13 de febrer, d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions als 
projectes per a joves que els ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis 
constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc 
del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions que finalitzen cadascun 
dels procediments de sol·licituds de subvencions convocades mitjançant aquesta 
Resolució és de quatre mesos a comptar de l’endemà de finalitzar el termini de 
presentació de sol·licituds.

Article 7
Publicitat de les Resolucions

La forma de notificació de les resolucions que finalitzen els procediments de 
subvenció d’aquesta convocatòria és fer-les públiques al tauler d’anuncis de la 
Secretaria de Joventut, al de les coordinacions territorials de Joventut i als llocs 
web de la Secretaria de Joventut i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
Paral·lelament, s’ha de comunicar si la subvenció ha estat atorgada o no als ens 
interessats per correu certificat o pels mitjans telemàtics ja previstos a les bases, 
en funció de com hagin presentat la sol·licitud d’acord amb la base 6.4 de l’Ordre 
reguladora de bases. Sens perjudici de l’obligació de resoldre, si en el termini 
indicat en l’apartat anterior no es dicta resolució expressa, es considerarà deses-
timada la sol·licitud, de conformitat amb l’article 94.1, regla tercera, del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, amb relació a l’article 3 de la Llei 23/2002, de 
18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el 
règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació. Als efectes de 
publicitat complementària es publicaran en el DOGC les subvencions concedides 
de més de 3.000,00 euros.

Article 8
Recursos

Contra les resolucions que posen fi a cadascun dels procediments de sol·licitud 
de subvenció objecte d’aquesta convocatòria, que no exhaureixen la via admi-
nistrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
l’òrgan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania en el termini d’un mes des de l’endemà de la data en què es 
fan públiques al tauler d’anuncis de la Secretaria de Joventut, en els termes que 
estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
pertinent.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant 
el mateix òrgan que la dicta en un termini no superior a un mes, comptat des de 
l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si 
és el cas, o bé directament contra la mateixa Resolució de convocatòria es podrà 
interposar també recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar, respectivament, des de l’endemà de la data de recepció de la cor-
responent notificació o des del dia següent de la seva publicació al DOGC, segons 
el que preveuen els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Barcelona, 23 de març de 2010

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(10.081.020)
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