
 

 
 
 

 

RESOLUCIÓ 
 
de 6 de març de 2017, d’ampliació del termini per a la presentació de les candidatures 
que preveu la Resolució de 3 de febrer de 2017, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del Premi Protecció de dades en el disseny i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2017. 
 
 
Atesa la Resolució de 3 de febrer de 2017, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del Premi Protecció de dades en el disseny i s’obre la convocatòria per a l’any 2017 
(DOGC núm. 7309, de 15.2.2017); 
 
Atès que l’article 3.2 de la Resolució de 3 de febrer de 2017, per la qual s’aproven les 
bases reguladores del Premi Protecció de dades en el disseny i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2017, preveu que el termini de presentació de les candidatures a aquest 
Premi serà d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC; 
 
Atesa la complexitat de la preparació de la documentació necessària per a la 
presentació de les candidatures, especialment tenint en compte que algunes de les 
aplicacions poden trobar-se encara en fase de desenvolupament, i per tal de facilitar la 
major participació possible en aquesta convocatòria, aquesta Autoritat considera 
convenient ampliar el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb allò que 
preveu l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques; 
 
En ús de les facultats que em confereix la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, 
 
 
Resolc: 
 
Primer.-  Ampliar fins al dia 30 de març de 2017 el termini màxim per a la presentació 
de candidatures que preveu l’article 3.2 de la Resolució de 3 de febrer de 2017, per la 
qual s’aproven les bases reguladores del Premi Protecció de dades en el disseny i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017. 
 
Segon.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 32.3 de la Llei 39/2015, aquesta resolució sobre 
ampliació de termini no és susceptible de recurs. 
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