
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2021, per la qual es dona publicitat a les subvencions destinades a
l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa (PDE) i concedides per l’Autoritat del Transport
Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de
Barcelona, durant l'exercici 2020 i 2021.

Atès que en data 1 d'abril de 2019 el Director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (en endavant ATM), 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 (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 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.

Atès que d'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 94.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els ens que en concedeixen han de donar publicitat a les subvencions
atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència.

Atès que el punt 15 del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic,
aprovat per l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, disposa que cada departament o entitat que concedeixi les
subvencions en farà la publicitat perquè la ciutadania en tingui coneixement, i si les subvencions són d'un
import igual o superior a 3.000,00 euros, les publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat
concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.

Per tot l'anterior,

RESOLC:

PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions destinades a l'elaboració dels Plans de
desplaçaments d'empresa (PDE) i concedides per l'Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, durant tot l'any 2020 i de
l'exercici 2021, fins a la data de la present resolució, les quals es detallen a l'annex d'aquesta resolució, i fer-
ne difusió a través de la pàgina web d'aquest consorci (www.atm.cat).
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Barcelona, 18 de març de 2021

Pere Torres Grau

Director general

ANNEX 1. RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES

Beneficiari: Silgan Dispensing Systems Barcelona, SL.

Convocatòria: Concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS
455079).

Crèdit pressupostari: 2020 / 10 / 523 / 2270093 / 02.

Import: 4.624,00 €.

Finalitat: elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (PDE).

Formalització: resolució del Director general de l'ATM, de 21 de desembre de 2020.

Beneficiari: Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC.

Convocatòria: Concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS
455079).

Crèdit pressupostari: 2020 / 10 / 523 / 2270093 / 02.

Import: 5.750,00 €.

Finalitat: elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (PDE).

Formalització: resolució del Director general de l'ATM, de 15 de gener de 2021.

Beneficiari: SA, DAMM.

Convocatòria: Concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS
455079).

Crèdit pressupostari: 2020 / 10 / 523 / 2270093 / 02.

Import: 5.750,00 €.

Finalitat: elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (PDE).

Formalització: resolució del Director general de l'ATM, de 15 de gener de 2021.

Beneficiari: Marfina, SL.

Convocatòria: Concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS
455079).

Crèdit pressupostari: 2020 / 10 / 523 / 2270093 / 01.

Import: 5.750,00 €.

Finalitat: elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (PDE).
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Formalització: resolució del Director general de l'ATM, de 5 de febrer de 2021.

(21.077.032)
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