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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
EDICTE de 31 de juliol de 2013, pel qual es fa públic el compliment de la Sentència 602/2012, de 18
d’octubre de 2012, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu 389/2010.
En data 14 de juliol de 2010, el director general d’Administració Local va dictar la Resolució GAP/2470/2010,
sobre la selecció d’operacions de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant el programa
Viure al Poble (DOGC núm. 5676, de 22.7.2010).
En data 18 d’octubre de 2012, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència 602/2012 en
el recurs contenciós administratiu 389/2010, que estima parcialment el recurs interposat per l’Ajuntament de
Les, i declara no ajustada a dret i anul·la la Resolució GAP/2470/2010, de 14 de juliol, sobre la selecció
d’operacions de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament
del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant el programa Viure al Poble.
En data 23 de gener de 2013, el director general d’Administració Local resol donar compliment a la sentència
esmentada i convoca el Comitè de Selecció per tal que emeti proposta de selecció ajustada a dret, d’acord amb
el contingut de la Sentència i tal com estableixen les bases 13.4, 13.5 i 13.6 de l’Ordre GAP/53/2010, d’1 de
febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de
dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4,
mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període
2010-2013.
En data 6 de juny de 2013, el Comitè de Selecció es va reunir per tornar a valorar els projectes, i va emetre
una nova proposta de selecció; per la seva part, la Subcomissió de Cooperació i Règim Econòmic de la Comissió
de Govern Local, reunida el 17 de juny de 2013, informa favorablement al respecte.
En data 30 de juliol de 2013, el director general d’Administració Local emet Resolució sobre la selecció
d’operacions de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament
del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà), mitjançant el programa Viure al Poble.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es fa públic per a coneixement general i als efectes
oportuns.

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Jordi Souto i Andrés
Director general d’Administració Local
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