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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
RESOLUCIÓ DSO/1276/2022, de 28 d'abril, de convocatòria dels premis i ajut Clic, Fotoperiodisme Jove,
corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 624021).
La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana
de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al
compliment dels seus fins, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que
l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Té com a funcions, entre d'altres, gestionar,
explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les persones joves
per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla d'actuació de joventut
2021-COVID.
La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, estableix el marc normatiu i competencial per
desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin
definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. A fi d'assolir aquesta
finalitat, l'Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin,
entre d'altres, l'emancipació de les persones joves, en fomentin la formació i estableixin mecanismes per
potenciar l'ocupació i l'accés a unes condicions de treball de qualitat.
El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés de les persones joves a serveis que
en promouen el desenvolupament i la mobilitat i milloren la seva qualitat de vida. L'Agència Catalana de la
Joventut, en el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa el
vessant social i participatiu del Carnet. Els seus objectius són fomentar la interrelació entre les persones joves,
impulsar els processos d'emancipació i ocupació juvenil mitjançant l'accés al món professional, i potenciar la
creativitat i la cultura.
L'any 2005, l'actual Direcció General de Joventut, llavors Secretaria General de Joventut, va crear els premis
Clic, Fotoperiodisme Jove, amb la finalitat de fomentar la creació, la producció i la difusió culturals de les
persones joves en el vessant del fotoperiodisme jove. L'any 2008, l'Agència Catalana de la Joventut va assumir
la convocatòria d'aquestes subvencions. Tanmateix, de l'any 2009 al 2016, a causa del context econòmic i les
polítiques de contenció de la despesa, no es van poder convocar cap d'aquestes subvencions, que es van
atorgar des del sector cultural privat. Actualment, l'Agència Catalana de la Joventut té interès a recuperar
aquesta convocatòria de premis fotoperiodístics, atesa la gran acollida del sector fotoperiodístic en les activitats
del programa Connecta't del Carnet Jove. L'any 2017 es va reprendre la convocatòria, la qual va tenir una bona
acceptació entre els i les joves de Catalunya, convocatòria que s'ha repetit anualment.
L'Agència Catalana de la Joventut compta amb la col·laboració de l'Associació Diomira, entitat sense ànim de
lucre que té com a objectiu contribuir a la promoció, el foment i la difusió de la cultura, i a organitzar activitats
culturals, entre les quals es troba el foment de la creació, la producció i la difusió culturals de les persones
joves en el vessant del fotoperiodisme jove. En aquest sentit, l'Associació Diomira esdevé una entitat
col·laboradora en la gestió dels procediments administratius dels premis i ajuts i en la seva difusió.
La Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i els ajuts
Clic, Fotoperiodisme Jove, té com a objecte premiar les arts visuals entre les persones joves i fer-ne la difusió.
La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu caràcter bàsic, i el seu
Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, tenen afectacions en les normes
reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el capítol IX del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 1/2021, del
29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022;
En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de 9 de març de 2022,
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Resolc:

—1 Obrir la convocatòria pública per a la concessió dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a
l'any 2022, en les modalitats de premi Clic fotografia i premi Clic audiovisual, així com per a la concessió de
l'ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2022.

—2 L'atorgament d'aquests premis i ajut, així com l'objecte, les condicions, la finalitat, els criteris de valoració,
els requisits de participació i la documentació que s'ha de presentar, es regeixen per les bases reguladores que
aproven la Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, i la normativa general de subvencions.

—3 L'import màxim destinat a l'atorgament d'aquests premis i ajut que es convoquen mitjançant aquesta
Resolució és de 6.300 euros i va a càrrec de les aplicacions pressupostàries 483.0001 i 480.0001. La dotació
per a cadascun és la següent:
a) Premis Clic fotografia a les 8 fotografies seleccionades: 200 euros per a cadascuna.
b) Premi Clic fotografia: 700 euros al millor projecte fotoperiodístic.
c) Premi Clic audiovisual: 1.000 euros a la millor producció audiovisual.
d) Ajut Clic de 3.000 euros a un projecte fotoperiodístic.
El crèdit inicial disponible indicat es pot modificar segons la normativa vigent.

—4 El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació que requereix la base 6 de la
Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i ajuts Clic,
Fotoperiodisme Jove, s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el dia
30 de juny de 2022.

—5 Les persones joves interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar el formulari de
sol·licitud que es descriu a la Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol.
En cas que es presentin la sol·licitud o tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o tràmit
serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.
Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que
estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i
la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual
s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Concretament
s'admeten:
a) El certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).
b) El certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat).
La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

—6 El termini per resoldre i notificar la concessió dels premis i l'ajut és de quatre mesos a comptar de l'endemà
de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb
el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
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administracions públiques de Catalunya, un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat
resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.

—7 La tramitació de les sol·licituds d'aquestes subvencions correspon a l'Agència Catalana de la Joventut, i la
resolució, a la persona titular de la Direcció General de l'Agència esmentada segons la proposta prèvia de
l'òrgan instructor, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquests premis i ajut.

—8 La concessió dels premis i l'ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, es fa pública al Tauler electrònic de la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat/). Aquesta publicació substitueix la
notificació individual a les persones interessades, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La publicació del nom i cognoms i del número del document d'identitat es durà a terme d'acord amb el que
determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Contra la resolució de concessió o denegació dels premis i l'ajut, que no exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la
persona titular del Departament de Drets Socials, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de
la seva publicació al Tauler d'anuncis de l'Agència Catalana de la Joventut, d'acord amb l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

—9 Aquests premis i ajut se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment
del seu atorgament.

—10 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, els premis i beques concedits s'han de publicar al Portal de la Transparència
(https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia).

Disposició final
Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del
Departament de Drets Socials, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC,
d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 28 d'abril de 2022

Núria Ramon i Pérez
Directora general

(22.122.034)
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