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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/2328/2010, de 30 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la conces-
sió d’ajuts a projectes tractors en l’àmbit d’e-infraestructures dins el marc de la 
Inforegió.

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en 
relació amb el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de 
Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, que aprova les bases generals 
que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);

Atès l’article 11 del Decret 168/2002, d’11 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’AGAUR, i que disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les bases 
i convocatòries de beques i subvencions, com també la seva resolució;

Atès el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, que 
declara determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplica-
ció dels articles 87 i 88 de Tractat (Reglament general d’exempció per categories), 
publicat al Diari Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 2008, L214;

Atesa la Resolució IUE/2125/2010, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes tractors en els àmbits d’e-salut, 
e-cultura i e-infraestructures.

RESOLC:

—1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a projectes tractors 
en l’àmbit d’e-infraestructures, corresponent a l’any 2010.

—2 L’atorgament d’aquests ajuts, com també l’objecte, les activitats i les àrees 
temàtiques subvencionables, els beneficiaris i beneficiàries, les condicions, la fina-
litat, els criteris de valoració i els requisits de participació es regeixen per les bases 
reguladores aprovades a la Resolució IUE/2125/2010, de 10 de juny.

—3 Aquesta convocatòria és finançada pel Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és 956.937,80 euros, que 
aniran a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del 
pressupost de l’AGAUR per a l’any 2010.

—4 La quantia dels ajuts es concreta en funció del projecte presentat, del nom-
bre total de sol·licituds presentades, de l’avaluació del projecte, de la disponibilitat 
pressupostària i de l’interès institucional, d’acord amb el Pla director vigent de la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Les subvencions es 
poden concedir per l’import total o parcial sol·licitat, segons la valoració que en 
faci la comissió de selecció després d’haver considerat els criteris regulats a les 
bases generals.

El llindar mínim de l’ajut s’estableix en 190.000 euros i el màxim en 600.000 
euros.

Les propostes que no arribin al llindar mínim quedaran excloses.
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—5 L’activitat objecte de la subvenció s’ha de realitzar en el període màxim de 
24 mesos comptats a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

—6 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar el/la 
representant legal o apoderat/ada de l’entitat de l’agrupació que actua com a líder 
del projecte, amb el vistiplau de les persones representants legals de les empreses 
o centres de recerca participants.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que es-
tableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, i no pot superar 
els fulls que s’hi estableixin.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es podran obtenir a les dependèn-
cies de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i també a la seva 
pàgina web http://www.gencat.cat/agaur.

L’imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les parts 
següents:

Memòria del projecte de recerca;
Viabilitat del projecte de recerca;
Breu descripció de les entitats participants en el projecte;
Proposta de document contractual, conveni o acord que reguli la participació de 

les diferents entitats en el projecte. Aquest document ha d’incloure com a mínim 
la distribució de tasques, els principis de confidencialitat, la propietat intel·lectual 
dels resultats, les patents, l’explotació comercial dels resultats i la difusió dels 
resultats;

Pressupost detallat per conceptes;
Justificació del pressupost;
En el cas de tractar-se de grans empreses, cal aportar el pla de viabilitat de l’efecte 

incentivador de l’ajut sol·licitat, en relació amb el projecte per al qual se sol·licita 
l’ajut, de conformitat amb el que preveu l’article 8.3 del Reglament 800/2008. El pla 
de viabilitat ha de facilitar informació que justifiqui que, mitjançant l’ajut sol·licitat, 
hi haurà un augment substancial de la mida del projecte i de l’activitat; un augment 
substancial de l’àmbit d’aplicació del projecte o activitat; un augment substancial 
de l’import total invertit pel/per la beneficiari/ària en el projecte o activitat i/o un 
augment substancial del ritme d’execució del projecte o activitat.

La sol·licitud contindrà una declaració responsable de cada entitat de l’agrupació 
de no trobar-se la seva entitat en cap dels supòsits recollits a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Així mateix, els membres de l’agrupació hauran de declarar que no es troben en 
crisi segons la definició inclosa a l’annex 2 de les bases reguladores.

En el cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, cal notificar-ho a la persona interes-
sada mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del 
director o directora executi/va amb la relació de documentació bàsica i documentació 
no bàsica que cal esmenar, indicant-hi els motius i fent-hi constar que, en cas de no 
esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies a 
comptar de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis 
de l’AGAUR, s’entén que els sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord 
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut 
d’aquesta diligència a la pàgina web de l’AGAUR.

—7 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

—8 El termini legal màxim per resoldre els ajuts és de sis mesos comptadors a partir 
de l’endemà de la data de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini 
sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà desestimat per silenci.
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—9 La unitat competent per a la tramitació i gestió d’aquesta convocatòria és 
l’AGAUR i la resolució dels ajuts correspon al president o presidenta del Consell 
de Direcció de l’AGAUR.

—10 La composició i les funcions de la comissió de selecció estan regulades a 
la base 8 de les bases generals, aprovades per la Resolució IUE/2125/2010, de 10 
de juny.

—11 La resolució de concessió d’aquests ajuts es farà pública al tauler d’anuncis de 
l’AGAUR. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es podrà consultar 
el resultat de la resolució a la pàgina web de l’AGAUR.

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via ad-
ministrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, 
un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta del Consell de 
Direcció de l’AGAUR, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o directament un recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb 
els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

—12 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria queden subjectes al Reglament 
CE núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren de-
terminades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories), publicat 
al Diari Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 2008 (DO L 214). Els ajuts també 
resten subjectes a l’Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les 
normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER 
i del Fons de cohesió per al període 2007-2013.

Barcelona, 30 de juny de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

President del Consell de Direcció

(10.180.063)
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