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CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures iscals i inanceres (DOGC núm.
5038, pàg. 58235, de 31.12.2007).
Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i
publicat en el núm. 5038, pàg. 58235, de 31.12.2007, se’n detallen les correccions
oportunes.
A la pàgina 58249, a l’article 11, apartat 1:
On diu:
“1. Les deduccions establertes pels articles 8 i 9 s’apliquen [...]”,
ha de dir:
“1. Les deduccions establertes pels articles 9 i 10 s’apliquen [...]”
A la pàgina 58249, a l’article 11, apartat 3:
On diu:
“3. [...] es refereixen l’apartat 5 de l’article 8 i l’apartat 2 de l’article 9, [...]”,
ha de dir:
“3. [...] es refereixen l’apartat 5 de l’article 9 i l’apartat 2 de l’article 10, [...]”.
(08.037.192)
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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ
VCP/340/2008, de 4 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a activitats destinades a fomentar la relació entre entitats
i confessions religioses i la societat catalana, realitzades a Catalunya i en català
durant l’any 2008.
L’Ordre PRE/72/2006, de 24 de febrer, estableix les bases reguladores dels ajuts
a activitats destinades a fomentar la relació entre entitats i confessions religioses i
la societat catalana, realitzades a Catalunya i en català.
Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Atesa la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2008 (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007);
Atès l’article 2.1 lletra f) del Decret 478/2006, de 5 de desembre, d’estructura del
Departament de la Vicepresidència;
En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
RESOLC:
—1 Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions a activitats
destinades a fomentar la relació entre entitats i confessions religioses i la societat
catalana, realitzades a Catalunya i en català durant l’any 2008.
—2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases
reguladores aprovades en l’Ordre PRE/72/2006, de 24 de febrer, i per la normativa
general de subvencions.
—3 La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de
650.000,00 euros, amb càrrec a la partida VP0102 D/482000100/3240 del pressupost
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008. Aquesta dotació màxima podrà ser
ampliada, amb subjecció a la normativa vigent.
—4 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.
—5 D’acord amb la base 4 lletra f) de l’Ordre PRE/72/2006, de 24 de febrer,
d’aprovació de les bases reguladores d’aquests ajuts, cal presentar declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la
Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com també de les obligacions amb la
Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat, en el moment
de la sol·licitud.
La signatura de la sol·licitud de la subvenció o de l’ajut per part de la possible
persona beneiciària implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per a la funció de comprovació de les dades relatives al compliment de
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya. En cas que
el sol·licitant denegui de forma expressa aquest consentiment, haurà de presentar la
documentació acreditativa d’estar al dia de les seves obligacions tributàries.
Respecte al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que la
persona beneiciària, previ al pagament de la subvenció o ajut corresponent, aporti
el certiicat corresponent.
—6 La persona titular del departament competent en matèria d’Afers Religiosos
resol aquesta convocatòria de subvencions, a proposta de la directora general d’Afers
Religiosos un cop les sol·licituds presentades hagin estat estudiades i avaluades per la
comissió deliberativa establerta a la base 6 de l’Ordre PRE/72/2006, de 24 de febrer.
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