
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/1231/2019, de 15 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria 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 (ref. BDNS
453166).

Atès el que disposa 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 (DOGC núm. 7786, d'11.1.2019).

Atès que 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.

Atès el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la
informació i la documentació públiques.

Atès el que disposa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
prorrogada per al 2019.

Vist el punt 2 de la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències de la persona
titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en la persona titular de la Secretaria de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital en matèria d'ajuts i subvencions.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

1. Obrir la convocatòria 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.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen
per les bases que aprova l'Ordre PDA/239/2018, de 17 de desembre.

 

2. L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria 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.

 

3. El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que
l'acompanyen, és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció en el Registre electrònic de la
Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada a primera hora del primer dia hàbil següent.

La presentació de les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de concessió de les subvencions d'entitats
privades s'han d'efectuar per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat), sens perjudici del que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
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règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a http://tramits.gencat.cat.També s'hi pot accedir des de la
Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar,
exclusivament, per mitjans electrònics.

La documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud es detalla en la base 8 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

Els ens locals que optin a la candidatura han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de
l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). La sol·licitud
de tramesa per mitjans electrònics es considerarà presentada davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya quan es registri a través de la plataforma EACAT. El formulari de sol·licitud, així com la informació
per trametre les sol·licituds per via electrònica, estaran disponibles en aquesta plataforma.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa electrònica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, la
persona sol·licitant de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria, excepte en els
casos que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, disposi una altra cosa.

Si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament durant l'últim dia establert per a la realització
del tràmit corresponent, s'ha de sol·licitar un certificat al Consorci AOC que justifiqui la impossibilitat tècnica de
presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini i aquest certificat s'ha de presentar juntament amb la
sol·licitud i la documentació pertinent a través dels canals que estiguin operatius.

 

4. L'òrgan competent per a la resolució d'aquesta convocatòria és la persona titular de la Secretaria de
Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública, d'acord amb la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències de la persona
titular del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en les persones titulars de diversos òrgans
del Departament.

L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions és la
persona titular de la Direcció General de Societat Digital, tal com es detalla en la base 11.2 de l'Ordre
PDA/239/2018, de 17 de desembre.

Tal com estableix la base 14.2 de l'Ordre PDA/239/2018, de 17 de desembre, la resolució i notificació de les
subvencions s'efectuaran en el termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la finalització del
període de presentació de sol·licituds.

Si un cop transcorregut aquest termini, no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, les sol·licituds s'han
d'entendre desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

 

5. La resolució, que exhaureix la via administrativa, es notificarà a les persones interessades mitjançant la
publicació en el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que
preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
i, potestativament, un recurs de reposició davant el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat
Digital en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els ens públics, d'acord amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, poden formular un requeriment
previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini de dos mesos a
comptar de la seva notificació.

 

6. Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, els ens locals i les entitats interessades
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poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra l'acte de convocatòria, els ens locals poden formular un requeriment davant el
secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, en el termini de dos mesos a comptar de la
publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

De la mateixa manera, amb caràcter previ, les entitats interessades poden interposar un recurs de reposició
contra l'acte de convocatòria davant el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 d'abril de 2019

 

P. d. (Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

David Ferrer Canosa

Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

 

(19.128.074)
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