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RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DENEGADES PER ACCEDIR A LES
SUBVENCIONS DESTINADES A L’ELABORACIÓ DELS PLANS DE
DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA (PDE)
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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).
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 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.
Atès que en data 25 de setembre de 2020, el Director general va resoldre
denegar les sol·licituds que no hagin assolit els requeriments determinats en les
bases reguladores d’aplicació, i que es detallaven en document annex.
Atès que en la mateixa resolució de data de 25 de setembre de 2020, el Director
general va resoldre publicar i notificar la resolució als interessats a través dels
mitjans previstos en la normativa d’aplicació, es procedeix en aquest acte a
publicar i notificar als interessats, a través de la web d’ATM, la relació de
sol·licituds denegades per accedir a les subvencions destinades a l’elaboració
dels Plans de desplaçaments d’empresa (PDE), i que es detallen a continuació:

NÚMERO EXPEDIENT
G-196/2019
G-197/2019
G-198/2019
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SOL·LICITANT
Fundació Universitària Balmes
Ludus Sanctius, SL
RACC
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones
interessades poden interposar potestativament 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.
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