
 
 

Proposta de resolució provisional de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de 
maquinari vinculat a projectes d’innovació social digital per part dels membres de 
la Xarxa Punt TIC 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer. En data 11 de gener de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya l’Ordre PDA/239/2019, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d’innovació social digital i 
col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya (DOGC núm. 
7786, d’11.12019). 
 
Segon. El 13 de maig de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució PDA/1231/2019, de 15 d’abril, que obre la convocatòria per a 
l’any 2019 per a la concessió de les esmentades subvencions, destinades a les entitats 
que gestionen centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya (DOGC núm. 7873, de 
13.5.2019). 
 
Tercer. Un total de 26 sol·licituds, corresponents a 23 entitats, s’han presentat a la 
convocatòria dins el termini establert, amb un import total sol·licitat de 122.994,02 euros. 
Un total de tres sol·licituds han estat anul·lades per les pròpies entitats sol·licitants (núm. 
d’expedients PDA002/19/00001, PDA002/19/00016 i PDA002/19/00019). 
 
Quart. En data 9 de setembre de 2019 es reuneix la Comissió Tècnica de Valoració per 
a la revisió de la documentació presentada, d’acord amb el que preveuen les bases 
reguladores a l’empara de l’Ordre PDA/239/2019. 
 
Cinquè. L’import global màxim destinat a l’atorgament d’aquestes subvencions és de 
60.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries següents: GO1003 
D/760.0001.00/5320/0000, GO1003 D/761.0001.00/5320/0000, GO1003 
D/764.0001.00/5320/0000, GO1003 D/781.0001.00/5320/0000 i GO1003 
D/782.0001.00/5320/0000.  
 
Sisè. En data 27 de setembre de 2019, la directora general de Societat Digital emet una 
primera proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats 
d’innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de 
Catalunya. 
 
Setè. En data 11 d’octubre de 2019, la Comissió Tècnica de Valoració proposa que en 
la proposta d’atorgament provisional de la convocatòria es requereixi les entitats 
sol·licitants la documentació necessària per complir els requisits de participació. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de 
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, estableix com a competències del Departament de Polítiques Digitals i 



 
 

Administració Pública, entre d’altres, les telecomunicacions, la societat digital i la 
confecció i direcció de les polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals 
avançades. 
 
Segon. L’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
regula les bases reguladores de la concessió de les subvencions.  
 
Tercer. El punt 2 de la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, estableix la delegació 
de competències de la persona titular del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública en la persona titular de la Secretaria de Polítiques Digitals en 
matèria d’ajuts i subvencions. 
 
Quart. L’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, de modificació de l’Acord GOV/110/2014, 
de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments 
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre, 
estableix que la proposta de resolució de concessió l’ha de formular l’òrgan instructor a 
l’òrgan concedent de la subvenció, d’acord amb la proposta de concessió d’una comissió 
de valoració, en els termes previstos en les bases reguladores. 
 
Cinquè. La base reguladora 11.2 de l’Ordre PDA/239/2018, de 17 de desembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats 
d’innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de 
Catalunya, designa com a òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del 
procediment de concessió de les subvencions a la persona titular de la Direcció General 
de Societat Digital. 
 
Sisè. D’acord amb la base reguladora 24 de l’Ordre esmentada, en tot allò que no 
prevegin aquestes bases s’aplicarà el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 
 
 
Per tot això, d’acord amb l’acta de la Comissió Tècnica de Valoració d’11 d’octubre de 
2019, 
 
PROPOSO 
 
 
1. Concedir provisionalment les subvencions a les entitats que es detallen en l’annex 1 

d’aquesta Proposta. Atès que el pressupost de la convocatòria no permet finançar 
la totalitat de les sol·licituds que superen la puntuació mínima  exigida en les bases 
reguladores, es proposa:  

 
a) atorgar el 100% de l’import sol·licitat a les 10 entitats més ben valorades; 
b) concedir una subvenció inferior, fins a esgotar el pressupost de la 

convocatòria, a la candidatura que ocupa la 11a posició; 
 
2. Denegar la subvenció a les entitats incloses en la llista de reserva que es detalla en 

l’annex 2 d’aquesta Proposta, com a conseqüència d’haver esgotat el pressupost 



 
 

total de la present convocatòria amb l’atorgament de les subvencions previstes a 
l’annex 1. 

 
3. Inadmetre les sol·licituds que es detallen en l’annex 3 pels motius que s’hi indiquen 

i atenent a les bases reguladores. 
 

4. Denegar les sol·licituds que es detallen en l’annex 4 pels motius que s’hi indiquen i 
atenent a les bases reguladores. 

 
5. Requerir a les entitats proposades provisionalment com a beneficiàries que es 

detallen en l’annex 5 per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquesta proposta provisional de concessió, presentin la 
documentació complementària sol·licitada en aquest mateix annex. 

 
 
Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació 
en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), per tal que, en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació, puguin efectuar les al·legacions 
oportunes i aportar els documents requerits o proposar els mitjans de prova que 
considerin pertinents, així com desistir de la subvenció proposada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joana Barbany i Freixa 
Directora general de Societat Digital 
  



 
 

 
ANNEX 1 A LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI 
VINCULAT A PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL PER PART DELS MEMBRES DE LA XARXA PUNT TIC 

 
RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS A LES QUALS ES PROPOSA ATORGAR LA SUBVENCIÓ 
 
La llista s’elabora segons la puntuació obtinguda per les entitats i, d’acord amb la base reguladora 9.3, en cas d’empat es prioritzen les 
propostes que obtinguin més punts en la memòria descriptiva del projecte o activitat d’innovació social digital i col·laborativa. 
El pressupost disponible permet finançar en un 100% les 10 candidatures amb millor puntuació, que representen un import total en 
concepte de subvenció de 55.589,04 €. Els 4.410,96 € restants, fins a esgotar el pressupost, permeten finançar parcialment la sol·licitud 
que ocupa la 11a posició.  
 
 

Núm. Exp. SOL·LICITANT NIF MUNICIPI OBJECTE PUNTUACIÓ IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
PROPOSAT 

PDA002/19/00008 Ajuntament de Sabadell P0818600I Sabadell Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

48,75 6.000,00 € 6.000,00 € 

PDA002/19/00023 Fundació Pare Manel G63519417 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

46,00 6.000,00 € 6.000,00 € 

PDA002/19/00024 Associació Joves per la 
Igualtat i la Solidaritat 

G60591310 L’Hospitalet de 
Llobregat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

45,00 5.990,71 € 5.990,71 € 

PDA002/19/00007 Associació de Veïns i Veïnes 
de Les Escodines 

G58886292 Manresa Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

44,00 5.974,79 € 5.974,79 € 

PDA002/19/00006 Fundació Privada Catalana 
Comtal 

G61779088 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

44,00 4.740,60 € 4.740,60 € 

PDA002/19/00003 Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça 

P7500013C El Pont de 
Suert 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

42,50 5.298,22 € 5.298,22 € 

PDA002/19/00012 Fundació Pere Tarrés R5800395E Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

38,00 6.000,00 € 6.000,00 € 

PDA002/19/00009 Ajuntament de Girona P1708500B Girona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

37,50 3.584,74 € 3.584,74 € 

PDA002/19/00010 Daina Isard, SCCL F08674889 Olesa de 
Montserrat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

37,50 6.000,00 € 6.000,00 € 

PDA002/19/00004 Ajuntament de Santa 
Bàrbara 

P4314000C Santa Bàrbara Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

37,00 6.000,00 € 6.000,00 € 

PDA002/19/00002 Ajuntament de les Planes 
d’Hostoles 

P1714200A Les Planes 
d’Hostoles 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

36,00 5.933,00 € 4.410,94 € 

      TOTAL 
 

60.000,00 € 



 
 

 
ANNEX 2 A LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI 
VINCULAT A PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL PER PART DELS MEMBRES DE LA XARXA PUNT TIC 

 
 
RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS A LES QUALS ES PROPOSA FORMAR PART DE LA LLISTA DE RESERVA 
 
Llista de reserva formada per les sol·licituds que, havent rebut una puntuació igual o superior a 35 punts, no són proposades com a 
beneficiàries de les subvencions.  
 
La llista s’elabora segons la puntuació obtinguda per les entitats i, d’acord amb la base reguladora 9.3, en cas d’empat es prioritzen les 
propostes que obtenen més punts en la memòria descriptiva del projecte o activitat d’innovació social digital i col·laborativa. 
 
 
 

Núm. Exp. SOL·LICITANT NIF MUNICIPI OBJECTE PUNTUACIÓ IMPORT 
SOL·LICITAT 

PDA002/19/00015 Centre de Promoció Social 
Francesc Palau 

G61183216 El Prat de Llobregat Adquisició de maquinari per al 
Punt TIC 

35,00 3.259,50 € 

PDA002/19/00021 Fundació Ciutat de Viladecans G61395547 Viladecans Adquisició de maquinari per al 
Punt TIC 

35,00 6.000,00 € 

 

  



 
 

 

ANNEX 3 A LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI 
VINCULAT A PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL PER PART DELS MEMBRES DE LA XARXA PUNT TIC 

 

 

RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS QUE ES PROPOSA INADMETRE 

 

Núm. Exp. SOL·LICITANT NIF MUNICIPI OBJECTE IMPORT 
SOL·LICITAT 

MOTIU DE LA INADMISSIÓ

PDA002/19/00013 Associació Social 
Andròmines 

G60304862 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5.904,00 € L’entitat no gestiona un centre membre de 
la Xarxa Punt TIC de Catalunya, tal com 
exigeixen les bases de la convocatòria. 

PDA002/19/00022 Colectic, SCCL F60939956 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5.590,00 € L’entitat exerceix, mitjançant contracte amb 
la Generalitat, com a Oficina Tècnica de la 
Xarxa Punt TIC de Catalunya 

 

 

  



 
 

 

ANNEX 4 A LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI 
VINCULAT A PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL PER PART DELS MEMBRES DE LA XARXA PUNT TIC 

 

 

RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS QUE ES PROPOSA DENEGAR 

Sol·licituds que no assoleixen la puntuació mínima exigida per accedir a les subvencions, d’acord amb la base 9.2 de la convocatòria. 

 

Núm. Exp. SOL·LICITANT NIF MUNICIPI OBJECTE PUNTUACIÓ IMPORT 
SOL·LICITAT 

PDA002/19/00026 Fablab. CIT, SL B66746413 Sant Cugat del 
Vallès 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

32,00 3.689,00 € 

PDA002/19/00014 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B Sant Boi de 
Llobregat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

29,50 6.000,00 € 

PDA002/19/00018 Salesians Sant Jordi R0800885F Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

29,25 5.235,00 € 

PDA002/19/00005 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G Sant Feliu de 
Llobregat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

29,00 6.000,00 € 

PDA002/19/00025 Associació Cívica i Social Palau Solidari- 
Camí Reial 

G60364163 Palau-solità i 
Plegamans 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

29,00 5.292,40 € 

PDA002/19/00011 Ajuntament de Tremp P2529500G Tremp Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

25,50 5.590,00 € 

PDA002/19/00017 Ajuntament del Papiol P0815700J El Papiol Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

13,25 3.912,06 € 

PDA002/19/00020 Consell Comarcal del Pallars Sobirà P7500010I Sort Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5,50 5.000,00 € 

  



 
 

 

ANNEX 5 A LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE MAQUINARI 
VINCULAT A PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL PER PART DELS MEMBRES DE LA XARXA PUNT TIC 

 

RELACIÓ DE LES SOL·LICITUDS A LES QUALS ES PROPOSA REQUERIR ESMENA DE DOCUMENTACIÓ 

 

Núm. Exp. SOL·LICITANT NIF MUNICIPI OBJECTE IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
PROPOSAT 

REQUERIMENT

PDA002/19/00008 Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I Sabadell Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 6.000,00 € Detallar el pressupost del 
maquinari a adquirir per part de 
l’entitat. 

PDA002/19/00023 Fundació Pare 
Manel 

G63519417 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 6.000,00 € Declaració responsable o 
comprovant de la presentació 
dels comptes anuals al 
protectorat de l’entitat. 

PDA002/19/00024 Associació 
Joves per la 
Igualtat i la 
Solidaritat 

G60591310 L’Hospitalet 
de 
Llobregat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5.990,71 € 5.990,71 € Descripció de l’objecte de la 
convocatòria: maquinari a 
adquirir per part de l’entitat.  

PDA002/19/00006 Fundació 
Privada 
Catalana Comtal 

G61779088 Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

4.740,60 € 4.740,60 € Declaració responsable o 
comprovant de la presentació 
dels comptes anuals al 
protectorat de l’entitat. 

PDA002/19/00003 Consell 
Comarcal de 
l’Alta Ribagorça 

P7500013C El Pont de 
Suert 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5.298,22 € 5.298,22 € Acreditar que la persona que 
signa la sol·licitud està 
autoritzada legalment per 
sol·licitar la subvenció. 

PDA002/19/00012 Fundació Pere 
Tarrés 

R5800395E Barcelona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 6.000,00 € Declaració responsable o 
comprovant de la presentació 
dels comptes anuals al 
protectorat de l’entitat. 

PDA002/19/00009 Ajuntament de 
Girona 

P1708500B Girona Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

3.584,74 € 3.584,74 € Detallar el pressupost del 
maquinari a adquirir per part de 
l’entitat.  

PDA002/19/00010 Daina Isard, 
SCCL 

F08674889 Olesa de 
Montserrat 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 6.000,00 € 
Certificat de deutes de l’entitat.  



 
 

PDA002/19/00004 Ajuntament de 
Santa Bàrbara 

P4314000C Santa 
Bàrbara 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 6.000,00 € Declaració responsable de 
l’existència de crèdit suficient. 
Certificat de deutes de l’entitat.  

PDA002/19/00002 Ajuntament de 
les Planes 
d’Hostoles 

P1714200A Les Planes 
d’Hostoles 

Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

5.933,00 € 4.410,94 € Declaració responsable de 
l’existència de crèdit suficient. 

PDA002/19/00021 Fundació Ciutat 
de Viladecans 

G61395547 Viladecans Adquisició de maquinari 
per al Punt TIC 

6.000,00 € 0,00 € Declaració responsable o 
comprovant de la presentació 
dels comptes anuals al 
protectorat de l’entitat. 
Acreditar que la persona que 
signa la sol·licitud està 
autoritzada legalment per 
sol·licitar la subvenció. 
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