RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER CONVOCATÒRIA
PÚBLICA A ENTITATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS
PER PROMOURE LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES L’ANY 2018.
Fets:
El 12 de juliol de 2018 es publica al DOGC la Resolució PRE/1600/2018, de 9 de juliol,
per la qual s’aproven les bases que regeixen la concessió de subvencions a entitats
privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès
social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, i el 6 d’agost de 2018 es
publica al DOGC la Resolució PRE/1875/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre
convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense
ànim de lucre per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l’any 2018.
S’han presentat un total de 238 sol·licituds, i els objectius del conjunt de projectes que
s’han presentat s’emmarquen dins de les àrees d’actuació de l’ Institut Català de les
Dones.
El XX d’octubre de 2018 la directora executiva de l’ICD presenta una proposta de
resolució d’acord amb l’informe elaborat per la Comissió de Valoració, segons preveu
el punt 5.3 de la convocatòria.
Es disposa de crèdit adequat i suficient a les partides
6010D/482000100/3220 i 6010D/481000100/3220 del pressupost;

pressupostàries

Fonaments de dret:
L’Acord del Govern, de 22 de juliol de 2014, pel que s’aprova la instrucció per a la
unificació de criteris en la gestió general de les subvencions tramitades per
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic;
L’ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;
L’article 93 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que atribueix la
competència per atorgar subvencions.

Resolc
1 - Subvencionar les entitats relacionades a l’annex 1 per els imports individualitzats
que es detallen.
2 – No atorgar subvenció a les entitats relacionades a l’annex 2 per no haver assolit la
puntuació mínima de 50 punts que exigeix la bases 7 Criteris de valoració.
3 - Excloure les sol·licituds de les entitats relacionades als annexos següents, pels
motius que es detallen:
Annex 3: sol·licituds duplicades.
Annex 4: sol·licituds en què l’entitat sol·licitant no s’adequa als requisits de la
convocatòria.

Les entitats beneficiàries de la subvenció han d’aportar tota la documentació que
preveu el punt 18 de la Resolució per la qual s’aproven les bases i la normativa vigent
en matèria de subvencions en el termini establert, per acreditar davant aquest òrgan
que han realitzat l'activitat, que han complert els requisits que determina aquesta
resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'ha invertit en l'activitat que n'és
objecte.
Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir totes les obligacions que
estableix 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 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i, especialment, hauran de facilitar tota la
informació que els sigui requerida pels òrgans de control de la Generalitat de
Catalunya.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables a
l’entitat beneficiària, així com la resta de les causes previstes als articles 92 bis i 99 de
la Llei 3/2002 i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a la revocació de la
subvenció.
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives per a la
comptabilització de la disposició de crèdit a favor dels beneficiaris en el sistema
corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del
reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà d’efectuar-se un
cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de
l’objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades
pel beneficiari.
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, 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.
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