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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ PRE/1875/2018, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de
subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats
per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 410648).
Ateses les competències que en matèria de foment de l'associacionisme femení preveu la disposició final
primera 2.m) de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que modifica la Llei
11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones;
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol;
Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i atesa la
Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció
General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;
Atesa la Resolució PRE/1600/2018, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment
per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i
activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes;
Atès l'Acord del Govern de 17 de juliol de 2018 que autoritza l'entitat autònoma Institut Català de les Dones
per realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, d'un import total de 780.000,00 euros per
a la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense finalitat de
lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2018;

Resolc:

1. Obertura de la convocatòria
Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense finalitat de
lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes
corresponent a l'any 2018.

2. Normativa aplicable
Les subvencions que estableix aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució PRE/1600/2018, de 9 de
juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats
privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de
dones i homes, i la legislació vigent en matèria de subvencions.

3. Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de 535.500,00 euros amb càrrec a la
partida 6010D/482000100/3220 i de 127.500,00 euros amb càrrec a la partida 6010D/481000100/3220 del
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pressupost de l'Institut Català de les Dones per a l'any 2018, i de 94.500,00 euros amb càrrec a la partida
6010D/482000100/3220 i de 22.500,00 amb càrrec a la partida 6010D/481000100/3220 del pressupost de
l'Institut Català de les Dones per a l'any 2019.

4. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació finalitza el dia 14 de setembre.

5. Òrgans competents per a la tramitació i la resolució
5.1 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
5.2 L'òrgan instructor del procediment és la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones.
5.3 La Comissió de Valoració ha d'examinar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris que estableixen
les bases, i ha d'efectuar una proposta inicial de concessió de les subvencions que trametrà a l'òrgan
instructor, el qual elevarà la proposta de resolució formal del procediment a la Presidència de l'Institut Català
de les Dones, que ha d'emetre resolució. A part de la documentació requerida, la Comissió de Valoració pot
sol·licitar la informació complementària que consideri convenient.
La Comissió de Valoració està integrada per 4 persones nomenades per la persona titular de la Presidència de
l'Institut Català de les Dones:
Directora executiva de l'Institut Català de les Dones, que exercirà la presidència
Cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic
Cap del Servei Economicoadministratiu
Tècnic/a de l'Institut Català de les Dones

6. Resolució i notificació
6.1 La Presidència de l'Institut Català de les Dones resoldrà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de
l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. La resolució es notificarà a les persones interessades
mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
6.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions de la Presidència de l'Institut Català de les
Dones, que no exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs d'alçada
davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini
d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d'acord amb l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens
perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.
6.3 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment,
les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7. Termini d'execució de les actuacions subvencionades
Les actuacions objecte d'aquests ajuts s'han de dur a terme durant l'any natural de la convocatòria, d'acord
amb la base 5 de l'annex de la Resolució PRE/1600/2018, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la
realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

8. Termini de presentació de la justificació
El termini de presentació de la justificació finalitza el 28 de febrer de 2019, aquest darrer dia inclòs.
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9. Pagament
Es tramitarà un primer pagament del 85% de l'import de la subvenció concedida, en concepte de bestreta, un
cop concedida la subvenció, i el pagament del 15% restant es tramitarà un cop s'hagi justificat adequadament
el projecte o l'activitat subvencionada.

Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la
Presidència en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, en els termes que
estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre
recurs que es consideri pertinent.

Barcelona, 1 d'agost de 2018

Núria Balada Cardona
Presidenta de l'Institut Català de les Dones

(18.214.045)
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