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Resolució de inadmissió de les solꞏlicituds d’ajuts destinats a la contractació de persones
nouvingudes en el marc del projecte Queda’t a la Catalunya Central 2021, i d’acord amb les
bases reguladores i la convocatòria, de 14 de febrer de 2022.
Antecedents

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL – G64940091

1. En data 14 de febrer de 2022 es va publicar al BOP de la província de Barcelona les bases i la
convocatòria d’ajuts per la contractació de persones nouvingudes per part d’empreses i entitats
públiques i privades del territori Leader àmbit d’acció de l’Associació pel Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central. En data 22 de febrer de 2022 es fa l’anunci de rectificació per part del BOP de la
província de Barcelona en referència a l’encapçalament de l’anunci, on es va errar amb l’entitat
publicant de l’anunci.
2. Els sol∙licitants van presentar una sol∙licitud d’ajut d’acord amb les bases establertes i en el termini
estipulat.
3. Examinada la documentació presentada pels sol∙licitants.
4. Les tècniques de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central proposen la
concessió dels ajuts dels annexes d’acord amb els criteris de selecció establerts a les bases i les
convocatòries publicades.
5. Amb data 4/10/2021 el President de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central,
ratifica la proposta de les tècniques per l’aprovació dels ajuts dels annexes
Fonaments de dret
1. Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel
que s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que
s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons
Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament
(CE) núm. 1083/2006 del Consell.
2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
3. Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’ajut al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i
introdueix disposicions transitòries.
4. Decisió d’Execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació 2014‐2020.
5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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6. Bases de participació al projecte Queda’t a la Catalunya Central, convocatòria dels ajuts publicats al
BOP de la província de Barcelona el dia 14 de febrer de 2022.
Notifico que es resol,
1. Acceptar el desistiment exprés presentat pels sol∙licitants dels expedients que es relacionen a l’Annex
1 d’aquesta resolució.
2. Informar de la inadmissió per defecte de forma pels sol∙licitants dels expedients que es relacionen a
l’Annex 2 d’aquesta resolució.
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Possibilitat de recurs,
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la
Junta de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Puig‐reig, a 4 d’octubre de 2022
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Annex 1
NIF

Municipi inversió

Data sol∙licitud

B64498819

Berga

11/05/2022

422

V

L’Estany

26/05/2022

023

N

Moià

01/06/2022

G62699228

Viver i Serrateix

15/07/2022

B59646547

Casserres

21/07/2022

Annex 2
NIF

506

E

Municipi inversió

Data sol∙licitud

Sant Feliu Sasserra

06/07/2022

