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Disposicions

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ
ASC/1603/2010, de 10 de maig, de convocatòria dels Premis Catalunya Social, 
per a l’any 2010.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, estableix el marc competencial del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania.

Dins aquest marc, mitjançant l’Ordre ASC/294/2010, de 7 de maig, es van apro-
var les bases que han de regir les convocatòries dels Premis Catalunya Social del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, els quals foren creats i convocats per 
primera vegada l’any 2009.

Aquests premis, que es convoquen anualment, tenen la finalitat de donar reco-
neixement institucional a l’esforç i la dedicació de persones, administracions locals, 
mitjans de comunicació, empreses i entitats sense ànim de lucre en favor de l’acció 
social, amb la intenció que serveixin d’estímul a comportaments professionals i a 
actuacions, individuals o col·lectives, dirigides a la millora de la qualitat de vida 
de la ciutadania, així com a assolir un compromís sòlid en la construcció d’un país 
més solidari i cohesionat.

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC:

—1 Obrir la convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya Social, per 
a l’any 2010.

—2 Els Premis Catalunya Social es regeixen per les bases aprovades a l’Ordre 
ASC/294/2010, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria dels Premis Catalunya Social (DOGC núm. 5634, de 21.5.2010).

—3 L’import destinat als premis és de 40.000 euros, i va a càrrec de la partida 
pressupostària D483000100/3170/0000 de la Secretaria General del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania. El lliurament de l’import resta condicionat a l’existèn-
cia de crèdit adequat als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2010.

—4 El termini de presentació de les candidatures per a totes les modalitats s’inicia 
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i finalitza el dia 25 de juny de 2010.

—5 La tramitació dels expedients es durà a terme mitjançant la Secretaria General 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

—6 El Jurat previst a la base 8 de l’Ordre ASC/294/2010, de 7 de maig, ha de 
valorar les candidatures presentades i elevar la seva proposta a la persona titular 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, qui dictarà la resolució de concessió 
dels premis.

—7 D’acord amb la base 9.2 de l’Ordre ASC/294/2010, de 7 de maig, amb motiu 
de la celebració de l’Any europeu contra la pobresa i l’exclusió social, en la present 
convocatòria per al 2010 es tindrà en compte com a criteri específic de valoració 
l’orientació a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social.

—8 El termini màxim per emetre i publicar la resolució de concessió dels premis 
és de 4 mesos a comptar de la publicació d’aquesta convocatòria.
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—9 La resolució de concessió dels Premis es farà pública en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació, 
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Igualment, de manera directa, contra aquesta Resolució les persones interessades 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que 
estableix l’article 10.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 2010

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(10.126.009)
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