RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ PROVISIONAL DE LES SOL·LICITUDS PER
ACCEDIR A LES SUBVENCIONS DESTINADES A L’ELABORACIÓ DELS
PLANS DE DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA (PDE)
Atès que en data 1 d’abril de 2019 el director general d’aquest consorci va emetre
resolució mitjançant la qual es van aprovar les bases reguladores de les subvencions
destinades a l’elaboració dels Plans de desplaçaments d’empresa (en endavant PDE),
fent-se públiques mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
en data 11 d’abril de 2019 (DOGC número 7852).
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Atès que en data 10 de maig de 2019 el director general d’aquest consorci va emetre
resolució mitjançant la qual es va iniciar la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS
455079), fent-se publiques mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 24 de maig de 2019 (DOGC número 7882).
Atès que en data 18 de novembre de 2020 el Director general d’aquest consorci va
emetre resolució mitjançant la qual es va procedir a modificar les bases 4, 6, 8, 10 i 16
de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions destinades a l'elaboració
dels Plans de desplaçaments d'empresa aprovades pel Director general de l'ATM en
data 1 d'abril de 2019, fent-se públiques mitjançant publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 1 de desembre de 2020 (DOGC número 8284).
Atès allò que s’estableix en les bases reguladores i en la convocatòria abans
esmentada, així com en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, 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 el Reial
Decret 887//2006, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Ateses les competències que s’atorguen al Director general de l’ATM com a òrgan
instructor d’aquestes subvencions i en virtut de les competències que estatutàriament té
atribuïdes en virtut dels Estatuts del consorci de l’ATM aprovats pel Decret 48/1997, de
18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004,
d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig i per acord de govern de data 21 de febrer de
2017.
Vista la relació de sol·licituds presentades a data d’aquesta resolució i que s’adjunten
en document annex.
Per tot l’anterior,
RESOLC
Primer.- ADMETRE provisionalment les sol·licituds per accedir a les subvencions
destinades a l’elaboració dels Plans de desplaçaments d’empresa (PDE) que es detallen
en document annex.
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Segon.- Publicar i notificar aquesta resolució als interessats a través dels mitjans
previstos en la normativa d’aplicació i als efectes legals escaients.
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Contra els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el
fons de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats poden
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en
el termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat
amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 77
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 8, 14 i 25 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Pere Torres Grau
Director general
Signat electrònicament
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ANNEX 1. RELACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES
NÚMERO EXPEDIENT
G-166/2021
G-167/2021

SOL·LICITANT
HENKEL IBÉRICA OPERATIONS, SLU - BARCELONA
HENKEL IBÉRICA OPERATIONS, SLU - MONTORNÈS
DEL VALLÈS
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ANNEX 2. RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ADMESES PROVISIONALMENT
NÚMERO EXPEDIENT
G-166/2021
G-167/2021

SOL·LICITANT
HENKEL IBÉRICA OPERATIONS, SLU - BARCELONA
HENKEL IBÉRICA OPERATIONS, SLU - MONTORNÈS
DEL VALLÈS
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