
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/2483/2017, de 16 d'octubre, per la qual s'obre la tercera convocatòria dels requisits i el
procediment per a l'acreditació d'assessors per a l'any 2017 en el marc dels programes d'ACCIÓ.

 

Vista la Resolució EMC/78/2017, de 12 de gener, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a
l'acreditació d'assessors per a l'any 2017 en el marc dels programes d'ACCIÓ (DOGC núm. 7296 de
27.1.2017).

Vista la Resolució EMC/1439/2017, de 19 de juny, per la qual s'obre la segona convocatòria dels requisits i el
procediment per a l'acreditació d'assessors per a l'any 2017 en el marc dels programes d'ACCIÓ (DOGC núm.
7397 de 23.6.2017).

Vist allò que preveuen els articles 3.1 de la citada Resolució EMC/78/2017, de 12 de gener, i 4.1 de la
Resolució EMC/1439/2017, de 19 de juny, relatius a l'obertura d'una nova convocatòria d'acreditació
d'assessors mitjançant la publicació al DOGC.

Atès aquest interès, vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són
conferides,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la tercera convocatòria del procés per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ per
l'any 2017.

 

Article 2

Recurs

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició
davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva
notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament 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 publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i
l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 3

Resolució reguladora

Aquesta tercera convocatòria es regeix per tot allò establert a la Resolució EMC/78/2017, de 12 de gener, per
la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació d'assessors per a l'any 2017 en el marc
dels programes d'ACCIÓ (DOGC núm. 7296 de 27.1.2017) i al seu annex, amb excepció d'allò previst a la
disposició transitòria única i a la disposició derogatòria única que no li són d'aplicació.
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Article 4

Terminis, forma i lloc de presentació de sol·licituds

4.1 Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la
present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si s'escau, s'obrirà una nova convocatòria que es publicarà al DOGC quan correspongui.

4.2 Forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar a través del formulari electrònic de sol·licitud d'acreditació disponible a la
web http://accio.gencat.cat, on es troba tota la informació relativa a aquesta convocatòria, dins del termini
establert per la presentació de sol·licituds, sens perjudici d'allò establert a l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s'haurà d'aportar dins del formulari de sol·licitud
d'acreditació (Aplicatiu d'assessors), la documentació detallada al punt 2 de l'Annex de la Resolució
EMC/78/2017, de 12 de gener. Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment
en què ACCIÓ rebi electrònicament el formulari d'acreditació que inclourà adjunta la documentació acreditativa
enviada pel sol·licitant. La no presentació del formulari i/o d'aquesta documentació dins del termini establert
serà causa d'exclusió del procés d'acreditació.

Els/les candidats/es fan responsables de la veracitat de les dades personals, professionals i acadèmiques
incloses en la sol·licitud, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La falsedat en alguna d'aquestes dades serà
causa d'exclusió del procés d'acreditació i/o causa de revocació, segons correspongui.

4.3 Autorització

Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant autoritza a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a
la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

 

Article 5

Comissió de validació

5.1 Per a l'acreditació de les sol·licituds presentades es constituirà una Comissió de validació formada per
personal d'ACCIÓ.

5.2 Una vegada realitzat el procés de validació de les sol·licituds presentades en base als requisits establerts a
la present Resolució, la Comissió, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no
figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades
pels interessats, elaborarà una proposta de Resolució per al Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, que serà l'òrgan
resolutori, per aquells candidats que hagin complert els requisits establerts per tal de ser acreditats com a
assessors, conforme allò establert a l'article 6 d'aquesta Resolució.

 

Article 6

Resolució

El/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, és l'òrgan competent per emetre
resolució sobre les sol·licituds presentades, una vegada la Comissió de validació s'hagi pronunciat sobre el
compliment dels requisits necessaris per part dels assessors.

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sense perjudici que,
potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
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seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data en què
finalitza el termini per poder presentar la sol·licitud que s'estableix a l'article 3.1 d'aquesta resolució.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa pertinent, s'entendrà desestimada
la sol·licitud de l'acreditació per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 7

Vigència

La vigència de l'acreditació com a assessor començarà a comptar des de la data de notificació a l'assessor
acreditat, i fins el 31 de desembre de l'any 2018, tret que concorri alguna causa de revocació establerta a
l'article 10 de la Resolució EMC/78/2017, de 12 de gener.

 

Article 8

Política de comunicació i protecció de dades

8.1 Els sol·licitants donen el seu consentiment, de manera expressa, per a la cessió de les seves dades
personals a ACCIÓ, en els termes establerts per la llei, així com la publicació de les mateixes al web de
l'Agència. Aquestes dades seran recollides i incorporades a un fitxer titularitat d'ACCIÓ amb la finalitat de
gestionar la seva acreditació i proporcionar-li informació sobre els serveis oferts per ACCIÓ, podent exercir els
drets ARCO adreçant un escrit a dades.accio@gencat.cat. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran
incloure: nom i cognoms de l'assessor, web, adreça electrònica o de Linkedin, entre d'altres. En cap cas les
dades excediran de la catalogació legal de nivell baix, segons el que estableix la normativa de protecció de
dades de caràcter personal vigent. Així mateix, dóna el seu consentiment perquè ACCIÓ pugui cedir aquestes
dades a un tercer per tal de gestionar les enquestes de satisfacció i d'altres de naturalesa anàloga.

8.2 L'acreditació de l'assessor no es farà efectiva fins a la notificació de la Resolució del Conseller/a Delegat/da
d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, al sol·licitant que hagi estat acreditat.

8.3 La valoració del treball de l'assessor per part de les empreses participants als programes d'ACCIÓ estarà a
disposició de les empreses que ho sol·licitin. Així mateix, es podran publicar al web d'ACCIÓ.

 

Article 9

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels/les assessors/es, ni pels danys que els puguin
sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables els assessors per les seves actuacions
professionals.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 16 d'octubre de 2017
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Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

(17.297.055)
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