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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ PRE/572/2020, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2020 per
a la concessió del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers (ref. BDNS 498252).
Atesa l'Ordre PRE/37/2017, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió del
Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers (DOGC núm.7333, de 21.3.2017);
Atès el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els
criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no
entrin en vigor els del 2020;
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent.

Resolc:

—1 Convocar concurs públic per a la concessió del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme
Transfronterers, corresponent a l'any 2020.

—2 El procediment per a la concessió d'aquest Premi resta subjecte a les bases reguladores per a la concessió
del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers aprovades per l'Ordre PRE/37/2017, de 15
de març.

—3 La dotació màxima del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers és de 1.200 euros
els quals van a càrrec de la partida pressupostària PR0101 D/483000100/4420/0000 (Premis) del pressupost
vigent de la Generalitat de Catalunya.

—4 El termini màxim per a la presentació dels treballs que optin a aquest Premi, juntament amb la sol·licitud
degudament emplenada, és des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al
DOGC fins al dia 31 de març de 2020.

—5 La concessió del Premi es farà per resolució de la persona titular del Departament de la Presidència, a
proposta del jurat establert a la base 8 de l'Ordre que regeix la concessió d'aquest Premi. Aquesta resolució
final es publicarà, mitjançant la seva exposició pública, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de
l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.
L'exposició pública de la resolució del procediment, degudament motivada d'acord amb els criteris de valoració
continguts en la base 8.4 de l'Ordre que regeix la concessió d'aquest Premi s'efectuarà al Tauler electrònic de
la Generalitat de Catalunya, accessible des de la Seu electrònica (tauler.gencat.cat) i al tauler d'anuncis de la
Casa de Perpinyà (carrer de la Fusteria, 1, F-66000 Perpinyà) de manera complementària. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
El lliurament del Premi es farà en acte públic. El dia, hora i lloc d'aquest acte es publicarà a la pàgina web del
Departament de la Presidència (presidencia.gencat.cat) i es comunicarà a les persones interessades.
Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat la
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resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

—6 Contra la resolució d'atorgament del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
l'ha dictada, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de
seva publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació mitjançant exposició pública
en el corresponent tauler d'anuncis, o de sis mesos en el cas de silenci administratiu.
Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al DOGC, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva data de publicació al
DOGC, de conformitat amb el que estableix l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició final
Aquesta Resolució produeix efectes des de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 28 de febrer de 2020

Per delegació (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)
Meritxell Masó i Carbó
Secretària general

(20.063.050)
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