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Disposicions

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ORDRE

GAP/296/2010, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre 
la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie destinats a corporacions 
locals per renovar o crear punts TIC.

L’article 53 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 
han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d’impulsar l’accés 
a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, en 
tots els àmbits de la vida social; i han de fomentar que aquestes tecnologies es posin 
al servei de les persones i no afectin negativament els seus drets.

Catalunya compta amb una xarxa de telecentres o punts TIC estesa per gran 
part del territori. Aquesta xarxa és fruit d’un projecte conjunt de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació i de la Secretaria d’Acció Ciutadana 
(les quals, en aquest moment, depenen del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques) que nasqué arran del Pacte institucional per a la promoció i el 
desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques 
catalanes, aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001.

Els punts TIC són punts públics d’accés a Internet, amb un horari mínim d’obertura, 
en els quals l’usuari/ària rep l’assistència de personal específic (el dinamitzador/a) i 
pot fer un ús personal de l’equipament. La finalitat d’aquesta xarxa és que els punts 
TIC actuïn com a dinamitzadors en la introducció de la ciutadania a la utilització 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), mitjançant la realització 
d’actuacions de divulgació i de formació amb l’objectiu de minimitzar el risc de 
fractura digital entre la població.

Gran part del punts TIC foren creats entre l’any 2001 i l’any 2004 i, per aquest 
motiu, disposen d’un parc tecnològic en un estat d’obsolescència molt important 
que fa peremptòria la seva renovació per tal de poder seguir complint amb la missió 
de servei a la ciutadania amb les màximes garanties. Aquesta obsolescència també 
és un obstacle per implementar o utilitzar en aquests punts les eines i els recursos 
tecnològics –web 2.0, recursos audiovisuals, entre altres– que actualment s’estan 
definint com a determinants per fer arribar les TIC a la societat, a les empreses i a 
les administracions.

Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya vol apostar per un 
model tecnològic més sostenible i rentable, basat en una arquitectura de servidor 
contra terminals lleugers i programari lliure, a més d’un sistema de gestió remota. 
Aquesta renovació fa possible endegar aquest procés pel qual tota la xarxa podrà 
convergir en aquest model que permetrà oferir un servei millorat a les persones 
usuàries dels punts.

D’altra banda, encara hi ha municipis catalans en els quals no hi ha punt TIC o 
on el nombre dels existents és insuficient per atendre les demandes de la ciutada-
nia. Sobretot en municipis petits i mitjans, que representen el 90% dels municipis 
catalans, és on hi pot haver més mancança i alhora on són més necessaris, ja que 
l’absència de la iniciativa pública no se supleix tan fàcilment per la iniciativa 
privada com en municipis més grans. Per aquest motiu, la convocatòria ofereix 
també la possibilitat a aquells municipis que no tenen punt TIC, o on el nombre 
dels existents és insuficient, de sol·licitar que, en cas de resultar beneficiaris, s’hi 
ubiqui un nou punt TIC.

Aquesta convocatòria vol suplir part d’aquestes mancances mitjançant la concessió 
d’ajuts en espècie a corporacions locals per renovar o crear punts TIC. L’objectiu 
últim és contribuir a la millora i/o a l’extensió de la Xarxa Punt TIC arreu del país 
per garantir l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies, amb independència del 
seu lloc de residència, i consolidar a Catalunya un model de societat del coneixement 
territorialment equilibrat i socialment cohesionat.
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Per tot això, i d’acord amb el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les 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 38/2003,

ORDENO:

Article 1
Convocar ajuts en espècie destinats a corporacions locals per renovar o crear 

punts TIC.

Article 2
Aprovar les bases de la convocatòria, que consten en l’annex 1 d’aquesta Or-

dre.

Article 3
L’import global màxim destinat a adquirir el material informàtic per dotar els 

ajuts en espècie d’aquesta convocatòria és de vuit-cents mil euros (800.000 euros), 
a càrrec de la partida pressupostària GO06D/650.0001.00/5320 del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’Acord de Govern de 16 de febrer 
de 2010.

Article 4
Les sol·licituds s’han de presentar, en el lloc i la forma indicats a les bases, en el 

termini d’un mes des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 5
El/la secretari/ària de Telecomunicacions i Societat de la Informació és l’òrgan 

competent per resoldre aquesta convocatòria.

Article 6
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.
Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, els ens locals 

i les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant el conseller 
de Governació i Administracions Públiques en el termini de dos mesos, a comptar 
des de la seva 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.

Pel que fa a les persones interessades, poden interposar recurs de reposició davant 
el conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Barcelona, 18 de maig de 2010

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques
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ANNEX 1

Bases de la convocatòria

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en espècie per renovar 

o crear punts TIC en municipis catalans.
Els punts TIC són punts públics d’accés a Internet, amb un horari mínim d’obertura, 

en els quals l’usuari/ària rep l’assistència de personal específic (el dinamitzador/a) 
i pot fer un ús personal de l’equipament. La finalitat dels punts TIC és actuar com 
a dinamitzadors en la introducció de la ciutadania a la utilització de les TIC, mit-
jançant la realització d’actuacions de divulgació i de formació amb l’objectiu de 
minimitzar el risc de fractura digital entre la població.

—2 Persones destinatàries
2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els ens locals de Catalunya, 

ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis, mancomunitats i entitats 
que en depenen.

2.2 Cada entitat només podrà presentar com a màxim una sol·licitud en aquesta 
convocatòria.

—3 Activitats subvencionables
3.1 Són objecte de l’ajut els projectes presentats pels ens locals de Catalunya 

consistents en la renovació o en la creació de punts TIC.
3.2 En relació amb els projectes de renovació, aquests han d’afectar a corporacions 

locals que disposen d’un punt TIC amb un equipament obsolet. Aquest equipament 
ha d’haver estat subministrat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte 
Xarxa Punt TIC durant l’any 2004 o amb anterioritat, i no haver estat renovat mai 
amb fons de la Generalitat de Catalunya.

3.3 En relació amb els projectes de creació, els nous punts TIC s’han d’ubicar en 
municipis de menys de 25.000 habitants que no disposin d’un equipament d’aquestes 
característiques o que disposin d’un o més equipaments que resultin insuficients 
per atendre adequadament les necessitats dels habitants del municipi.

3.4 Els punts TIC renovats o de nova creació s’integraran en la Xarxa Punt TIC 
de Catalunya, sens perjudici de la seva adscripció formal posterior mitjançant el 
registre oficial de punts TIC de Catalunya que està previst crear.

—4 Descripció de l’ajut
4.1 Les corporacions locals beneficiàries d’aquest ajut rebran el material infor-

màtic necessari per renovar o crear un punt TIC, que es detalla en l’annex 2.
4.2 La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació:
a) Donarà suport al punt TIC renovat o creat a través de l’oficina tècnica general 

que es fa càrrec de la gestió ordinària de la Xarxa Punt TIC i del manteniment del 
web (http://www.punttic.cat).

b) Crearà i posarà a disposició del Punt TIC continguts, específics i genèrics, 
i recursos formatius tant destinats a la ciutadania i a altres possibles usuaris/àries 
dels punts, com destinats a la formació de formadors/es (dinamitzadors/es), que 
disposen, a més, de programes de formació específics, periòdics i estables, de 
caràcter gratuït.

c) Oferirà un servei de help desk que es farà càrrec de les incidències del progra-
mari i del maquinari informàtics que es puguin produir en el punt, i que prestarà 
suport constant al dinamitzador/a.

4.3 En el marc d’aquesta convocatòria es renovaran i/o crearan 130 punts TIC, 
sens perjudici que es pugui adquirir més terminals i això permeti dur a terme una 
actuació més àmplia. En aquest cas es preveu la possibilitat d’ampliar el nombre 
de renovacions/creacions de punts TIC fent ús de la llista de reserva, d’acord amb 
la base 7.5 de la convocatòria.
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—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds hauran de ser aprovades per l’òrgan competent de l’ens 

local i hauran de ser formalitzades pel/per la secretari/ària de l’ens local. En el cas 
d’entitats dependents dels ens locals, la sol·licitud ha de ser formalitzada per l’òrgan 
que n’exerceixi la representació legal.

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, a través de l’extranet 
de les administracions catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), sens 
perjudici del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

El formulari de sol·licitud, així com la informació per trametre les sol·licituds 
via telemàtica, estaran disponibles a la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). 
La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la documentació 
esmentada no eximeix, en cap cas, la persona sol·licitant de l’obligació de trametre 
la documentació dins del termini establert en aquesta convocatòria.

Les entitats interessades que no triïn la tramitació preferent per mitjà de la pla-
taforma EACAT podran accedir al formulari de sol·licitud a l’adreça http://www.
gencat.cat/governacio-ap/serveis.

La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya quan s’enregistri a través de la 
plataforma EACAT.

D’acord amb l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, els consells 
comarcals i els serveis territorials de cooperació local prestaran l’assistència tècnica 
necessària als ens participants en la preparació de les sol·licituds i en la utilització 
dels mitjans telemàtics esmentats.

5.3 Juntament amb la sol·licitud, s’haurà de trametre la documentació que es 
detalla a continuació:

a) Certificat de l’acord de l’òrgan competent, aprovant sol·licitar l’ajut corres-
ponent.

b) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència Tri-
butària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la 
Seguretat Social (s’incorpora al formulari de sol·licitud).

En el cas de les entitats dependents dels ens locals, en el formulari de sol·licitud 
es podrà autoritzar el Departament de Governació i Administracions Públiques per 
fer la comprovació telemàtica del compliment esmentat. En cas que no s’autoritzi la 
comprovació, s’haurà de presentar certificació acreditativa del seu compliment.

c) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (s’incorpora al formulari 
de sol·licitud).

d) En el cas que s’hagi obtingut un altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat 
d’altres administracions públiques o entitats privades, declaració responsable en 
la qual s’especifiqui la quantitat concedida i l’organisme atorgant (s’incorpora al 
formulari de sol·licitud).

e) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració 
social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora al formulari 
de sol·licitud).

f) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les circumstàncies que 
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(s’incorpora al formulari de sol·licitud).

g) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de 
política lingüística (s’incorpora al formulari de sol·licitud).

h) Declaració responsable, de conformitat amb l’article 92.2.i) del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, incorporada al formulari de sol·licitud, que abasta:
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1) Les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvenciona-
da, entenent per directiu o directiva la persona que exerceix funcions executives 
i d’administració. En aquest cas, s’haurà d’incloure un document adjunt en què 
s’indiquin aquestes.

2) El compromís de donar publicitat a les remuneracions esmentades, en la 
memòria que s’adjunta amb els estats comptables.

3) El compromís de l’entitat de mantenir, en el marc de la relació laboral pre-
existent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva 
esmentada.

4) El compliment de les regles establertes pels apartats a, b, c i d de l’article 90 
bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

No serà necessari aportar la documentació a què es refereix el punt h.1) quan 
aquesta informació hagi estat comunicada al Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques en compliment de la normativa de règim local.

i) En el cas de projectes de renovació de punts TIC, la documentació detallada 
en l’annex 3.

j) En el cas de projectes de creació de nous punts TIC, la documentació detallada 
en l’annex 4.

5.4 L’òrgan competent per tramitar i gestionar les sol·licituds pot demanar tota la 
informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

5.5 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena, per part de 
les persones peticionàries, de les bases de la convocatòria.

—6 Tramitació
6.1 L’òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió dels 

ajuts en espècie a què es refereixen aquestes bases és la Direcció General de la 
Societat de la Informació.

6.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s’hi adjunten els do-
cuments esmentats, l’òrgan instructor requerirà la persona sol·licitant perquè, en el 
termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, 
tot indicant que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

Aquest requeriment s’efectuarà pels mitjans telemàtics de l’EACAT, si aquesta 
ha estat la via emprada per la persona interessada per presentar la sol·licitud i la 
documentació prevista a la base anterior.

—7 Avaluació de sol·licituds
7.1 La comissió de selecció realitza les funcions de selecció i proposta de 

resolució i és nomenada pel/per la director/a general de la Societat de la Informa-
ció. Està formada pel/per la director/a general de la Societat de la Informació o la 
persona en qui delegui, un mínim de quatre vocals designats pel director/a general 
i un representant dels serveis jurídics del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques.

7.2 La proposta de resolució dels ajuts ha de ser motivada i s’ha de basar en 
l’aplicació dels criteris següents:

a) Atès que aquesta convocatòria té com a objectiu principal la renovació del 
parc tecnològic de la Xarxa Punt TIC, totes les sol·licituds de renovació, sempre que 
compleixin els requisits fixats a les bases, rebran automàticament 20 punts.

b) Els criteris d’avaluació de les sol·licituds de renovació de punts TIC són els 
següents (valoració sobre 100 punts):

1) Any de la dotació del maquinari del punt per part de la Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la Informació

2001: 8 punts.
2002: 6 punts.
2003: 4 punts.
2004: 2 punts.
2) Antiguitat del dinamitzador/a: 1 punt per any fins a un màxim de 5 punts
3) Formació del dinamitzador/a:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5635 – 25.5.201040288

Disposicions

Titulació universitària (10 punts).
Màster en dinamització de la societat de la informació i el coneixement o curs 

d’extensió universitària de dinamització i educació en l’ús social de les TIC (7 
punts).

Cursos específics de l’oferta de la Xarxa Punt TIC (1 punt per curs fins a un 
màxim de 5 punts).

ACTIC: nivell mitjà (5 punts).
La puntuació màxima resultant de l’aplicació del criteri de formació del dina-

mitzador/a és de 17 punts.
4) Nombre d’habitants del municipi on s’ubica el punt TIC preexistent
Municipis de fins a 5.000 habitants: 10 punts.
Municipis entre 5.001 i 10.000 habitants: 6 punts.
Municipis entre 10.001 i 15.000 habitants: 3 punts.
Municipis entre 15.001 i 25.000 habitants: 1 punt.
5) Trajectòria del punt TIC: màxim 30 punts.
Es valoraran les activitats que ha realitzat el punt TIC en els darrers dos anys 

(formatives, de difusió, de teletreball, etc.), l’aprofitament del punt i dels serveis i 
de les activitats ofertes.

6) Projecte per al punt TIC un cop renovat.
Nombre, qualitat i idoneïtat de les activitats de formació, promoció i foment de 

les TIC que es proposa dur a terme el punt TIC (màxim 20 punts).
Idoneïtat i abast del pla de comunicació sobre el punt TIC i els serveis que s’hi 

ofereixen i les activitats que s’hi desenvolupen (màxim 10 punts).
c) Els criteris d’avaluació de les sol·licituds de creació de nous punts TIC són els 

següents (valoració sobre 100 punts):
1) Nombre d’habitants del municipi on s’ubica el nou punt TIC.
Municipis de fins a 5.000 habitants: 10 punts.
Municipis entre 5.001 i 10.000 habitants: 6 punts.
Municipis entre 10.001 i 15.000 habitants: 3 punts.
Municipis entre 15.001 i 25.000 habitants: 1 punt
2) Municipis que no disposen de cap punt TIC o telecentre: 15 punts.
3) Municipis que ubiquin el punt TIC en una biblioteca o en un espai municipal 

polivalent: 10 punts.
4) Projecte del nou punt TIC. La puntuació màxima resultant de l’aplicació 

d’aquest criteri és de 65 punts:
Plans estratègics i actuacions relacionades amb la societat de la informació des-

envolupades per la corporació local amb anterioritat (experiències d’administració 
electrònica, implantació de l’eTram, etc.) (màxim 20 punts).

Nombre, qualitat i idoneïtat de les activitats de formació, promoció i foment de 
les TIC que es proposa dur a terme el punt TIC (màxim 30 punts).

Idoneïtat i abast del pla de comunicació sobre el punt TIC i els serveis que s’hi 
ofereixen i les activitats que s’hi desenvolupen (màxim 15 punts).

7.3 No se subvencionaran els projectes la puntuació dels quals sigui inferior a 
un total de 50 punts.

7.4 En cas d’empat, es prioritzarà la concessió d’ajuts a les sol·licituds que hagin 
rebut major puntuació per l’aplicació dels criteris 1), 2) i 3) en el cas de projectes de 
renovació de punts TIC, i per l’aplicació dels criteris 2) i 4) en el cas de projectes 
de creació de punts TIC.

7.5 La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament 
prioritzada, integrada per sol·licituds que no hagin estat proposades per a la seva 
concessió.

La llista de reserva podrà ser utilitzada si es produeixen renúncies o revocaci-
ons. Així mateix, s’emprarà la llista de reserva en el cas que es pugui adquirir més 
terminals i això permeti ampliar el nombre de punts TIC renovats o creats, d’acord 
amb la base 4.3 de la convocatòria.

La llista de reserva també podrà ser utilitzada en el cas que es publiqui una nova 
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convocatòria que tingui el mateix objecte, sempre que les corporacions locals que 
hi figurin compleixin els requisits en ella previstos.

—8 Resolució
8.1 La resolució de concessió o denegació correspon al/a la secretari/ària de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació, a proposta del/de la director/a 
general de la Societat de la Informació, i d’acord amb l’acta emesa per la comissió 
de selecció.

8.2 La resolució de concessió establirà el material informàtic finalment concedit 
en funció de les sol·licituds presentades i de la disponibilitat existent.

8.3 En consonància amb el que estableix l’article 90 bis del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, l’òrgan concedent denegarà la concessió dels ajuts en espècie a 
les entitats els directius/ives de les quals percebin remuneracions que, segons el seu 
criteri motivat, i atenent les circumstàncies de l’entitat i del perceptor de la remune-
ració, siguin manifestament desproporcionades. Aquesta regla es pot excepcionar 
de manera motivada en els termes previstos en l’article 90 bis esmentat.

S’entén per directiu/iva la persona que exerceix funcions executives i d’admi-
nistració.

8.4 La notificació de la resolució s’efectuarà pels mitjans telemàtics de l’EA-
CAT si aquesta ha estat la via emprada per la persona interessada per presentar la 
sol·licitud i la documentació prevista a la base 5.3.

Es donarà publicitat en el DOGC als ajuts en espècie que s’atorguin per import 
superior a 3.000 euros.

8.5 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, els ens locals 
poden formular requeriment davant el conseller de Governació i Administracions 
Públiques en el termini de dos mesos, a comptar des de la data de notificació de 
la resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Pel que fa a les entitats interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òr-
gan que ha dictat l’acte o davant la persona titular del Departament de Governació 
i Administracions Públiques en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord 
amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—9 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la 

data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució 
expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

—10 Renúncies i substitucions
10.1 En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, l’òrgan competent 

per resoldre podrà adjudicar l’ajut als candidats/es de la llista de reserva.
10.2 Així mateix, si els ens locals beneficiaris, en el termini de tres mesos a 

comptar des de l’endemà de la data notificació de la resolució d’aquesta convoca-
tòria, no posen a disposició l’espai físic per ubicar el material informàtic perquè 
pugui funcionar el punt TIC, o el material no es destina efectivament a les finalitats 
previstes per als punts TIC en aquesta convocatòria, l’òrgan competent per resoldre 
la convocatòria pot adjudicar l’ajut a altres candidats/ates de la llista de reserva.

10.3 La notificació s’efectuarà d’acord amb el que s’estableix a la base 8.4.

—11 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motiva-

des, el director/a general de la Societat de la Informació podrà autoritzar, a petició 
de la persona beneficiària, alguna variació en el pla del projecte proposat i també 
resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de 
la convocatòria.

La notificació s’efectuarà d’acord amb el que s’estableix a la base 8.4.
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—12 Posada a disposició de l’ajut en espècie
12.1 Un cop resolta la convocatòria i notificada la resolució, les corporacions 

locals beneficiàries s’han de posar en contacte amb la Secretaria de Telecomuni-
cacions i Societat de la Informació per tal de determinar la data d’instal·lació del 
material informàtic per a la renovació o la creació del punt TIC en el lloc assenyalat 
a la memòria presentada.

12.2 La corporació local beneficiària és responsable d’adequar l’espai (cable-
jat i mobiliari) per tal que la instal·lació del material informàtic es dugui a terme 
sense entrebancs i amb eficàcia i eficiència màximes. En tot cas, l’espai ha d’estar 
disponible per instal·lar el punt TIC en el termini màxim de tres mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de la convocatòria, en els 
termes previstos en l’annex 5.

12.3 D’acord amb l’article 9.3 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura 
de Comptes, en el cas que els ens locals beneficiaris incompleixen el deure de re-
missió a la Sindicatura de Comptes de la documentació establerta en l’apartat 1 de 
l’article esmentat o de la informació complementària d’aquella documentació, se 
suspendrà el lliurament dels ajuts en espècie. Aquesta suspensió es mantindrà fins 
que no s’acrediti la remissió dels comptes i de la resta de documentació que, en tot 
cas, s’haurà d’efectuar abans del dia 15 d’octubre de 2010, d’acord amb l’apartat 1 
de l’article esmentat.

—13 Termini i forma de justificació
13.1 Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de justificar davant la Secretaria 

de Telecomunicacions i Societat de la Informació la realització efectiva de l’activitat 
subvencionada en la data que s’estableixi en la resolució o, en qualsevol cas, no més 
tard de l’1 de desembre de 2010.

La tramesa de la documentació justificativa, que a continuació es detalla, es 
realitzarà pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions públiques 
catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), sens perjudici del que esta-
bleix 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:

a) Memòria justificativa de l’activitat del punt TIC durant l’any 2010 (si es tracta 
de la renovació d’un punt preexistent) o des de la seva creació (si l’ajut ha consistit 
en la creació d’un punt nou), d’acord amb la memòria d’idoneïtat adjuntada a la 
sol·licitud de l’ajut. El contingut mínim de la memòria justificativa, que tindrà una 
extensió aproximada de 20 fulls, ha de ser el següent:

Horari d’obertura del punt TIC i horari del dinamitzador/a.
Figura i tasques del dinamitzador/a, formació que ha cursat en relació amb la 

seva tasca.
Enumeració i descripció detallada de les activitats (formatives, de difusió, de 

teletreball, etc.) desenvolupades en el punt TIC.
Enumeració i descripció detallada de les accions de difusió i comunicació des-

envolupades per donar a conèixer el punt TIC i les seves activitats.
Si n’hi ha, relació del material de difusió elaborat (adjuntar exemplars originals 

de fulletons, pòsters, captures de pantalla del web, fotografies, etc.).
Estudi de seguiment del projecte, d’acord amb els indicadors definits en els an-

nexos 3 o 4. Es poden incorporar altres indicadors i elements de judici.
Impacte del punt TIC en les polítiques de societat de la informació de l’ens local 

beneficiari i succinta referència als projectes de futur en el marc del punt i de les 
polítiques TIC en general.

b) Pressupost detallat d’ingressos i despeses relacionat amb el punt TIC i previsió 
per a l’exercici subsegüent.

La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la documentació 
esmentada no eximeix, en cap cas, la persona beneficiària de l’obligació de trametre 
la documentació dins del termini establert en aquesta convocatòria d’acord amb el 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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13.2 Si la justificació presentada no reuneix els requisits establerts o no s’hi 
adjunten els documents esmentats, es requerirà la persona beneficiària perquè, en 
el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents precep-
tius.

Aquest requeriment s’efectuarà pels mitjans telemàtics de l’EACAT, si aquesta 
ha estat la via emprada per la persona interessada per presentar la documentació 
prevista a l’apartat primer.

—14 Altres obligacions de les persones beneficiàries
14.1 Les corporacions locals beneficiàries de l’ajut hauran de posar a disposició 

l’espai on s’ubicarà el punt TIC,en el qual col·locarà, en un lloc visible, la placa 
identificativa que els serà proporcionada per la Generalitat de Catalunya, i es 
faran càrrec de la seva adequació i del seu manteniment; de la contractació d’una 
assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat que pugui afectar la integritat de 
l’equipament rebut; de la contractació i de les despeses de connexió a Internet; i de 
la contractació de la persona encarregada d’atendre a la ciutadania en el punt TIC 
(el dinamitzador/a), vetllant per la seva formació a través dels recursos que a aquest 
efecte posa a la seva disposició la Xarxa Punt TIC. Així mateix, les corporacions 
locals beneficiàries contribuiran a potenciar aquells projectes de la Generalitat de 
Catalunya relacionats amb la Xarxa Punt TIC, com l’Acreditació de Competències 
TIC (http://actic.gencat.cat).

Els requisits mínims del local es detallen en l’annex 5.
14.2 Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableix 

la legislació vigent en matèria de subvencions, i en concret:
a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. En 

aquest sentit, les corporacions locals beneficiàries han de destinar el punt TIC a les 
finalitats per a les quals ha estat renovat o creat i hi ha de desenvolupar les activitats 
detallades a la memòria d’idoneïtat adjuntada a la sol·licitud.

b) Comunicar a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
els ajuts demanats o obtinguts, a més dels ja consignats a la sol·licitud de subvenció, 
d’altres administracions públiques, entitats i empreses privades, al marge de les 
contractacions publicitàries, tan aviat com en tingui coneixement i, en tot cas, amb 
anterioritat a la presentació de la justificació.

c) Fer constar, en qualsevol publicitat referida al punt TIC o en qualsevol material 
que s’elabori l’expressió: “Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació. Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya”, i el logotip de la Generalitat de Catalunya. A aquest 
efecte, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació proporcionarà 
a les persones beneficiàries els arxius informàtics necessaris per a la reproducció 
dels logotips i les seves normes d’ús.

La persona beneficiària també és responsable que en el punt TIC renovat o creat 
hi sigui col·locada, en lloc visible, la placa identificativa del projecte Punt TIC, que 
serà proporcionada per la Generalitat de Catalunya.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i aportar tota la informació que els 
sigui requerida per part del Departament de Governació i Administracions Públiques, 
la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents, d’acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu, les entitats benefi-
ciàries hauran de conservar els documents justificatius de l’execució de l’activitat 
subvencionada, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació, control, en els termes previstos a la normativa vigent.

e) Complir, quan escaigui, el deure de remetre a la Sindicatura de Comptes 
els comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 
15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici, amb les auditories i 
qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i les reserves cor-
responents, d’acord amb les previsions de l’article 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, 
de la Sindicatura de Comptes.
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f) No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor 
de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculats orgànicament, 
des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada, 
d’acord amb l’article 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—15 Revocació i infraccions administratives
L’incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol de les obliga-

cions que estableixen aquestes bases i la convocatòria i, concretament, l’obligació 
de remetre els comptes anuals, les auditories, els informes de fiscalització i la infor-
mació complementària a aquesta documentació a la Sindicatura de Comptes abans 
del 15 d’octubre de 2010, o de la resta d’obligacions establertes per la normativa 
aplicable, o el fet de no destinar l’equipament rebut a les activitats pròpies d’un Punt 
TIC, seran causes de revocació parcial o total de l’ajut concedit.

Sens perjudici d’això, els esmentats incompliments poden ser constitutius d’una 
infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació 
del procediment sancionador corresponent.

—16 Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants 
seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció 
de dades estableix.

—17 Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases, les persones beneficiàries dels ajuts 

queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 
i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica 
estatal en matèria de subvencions, i la normativa sobre patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya.

ANNEX 2

Descripció de l’equipament del Punt TIC

Cada punt TIC renovat o creat en el marc d’aquesta convocatòria disposarà de:
1 servidor de terminals.
Entre 4 i 7 terminals de xarxa multimèdia tipus thinclient amb les pantalles 

corresponents.
1 impressora multifunció.
1 commutador (o switch).
1 punt d’accés sense fils (o wireless access point).
Quant al programari, els ordinadors duran instal·lada la distribució de programari 

lliure educatiu Linkat GNU/Linux 3, o la versió més actual disponible, adaptada a 
l’activitat pròpia d’un punt TIC.

La topologia de xarxa idònia per a un Punt TIC basat en un sistema de terminals 
tipus thinclient requereix que qualsevol element aliè al sistema estigui aïllat en un 
segment diferent. En cas de voler connectar algun element aliè, l’entitat beneficiària 
haurà d’adquirir un concentrador (switch) ad hoc.
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ANNEX 3

Documentació per sol·licitar la renovació d’un punt TIC preexistent

a) Memòria en què es recullin les activitats desenvolupades durant els darrers 
dos anys en el punt que s’ha de renovar, d’una extensió aproximada de 15 fulls, 
que inclourà:

Descripció del punt TIC, amb detall del maquinari i programari existents
Justificació de la necessitat de renovar el material (insuficiència tècnica del 

material per fer determinades activitats, necessitat d’actualitzacions, seguretat, 
entre d’altres).

Nombre d’ordinadors per als quals hi ha espai (mínim quatre-màxim set).
Existència de la figura del dinamitzador/a: descripció de la relació amb l’entitat 

sol·licitant (voluntari, becari, contractat temporalment, contractat de forma indefi-
nida, entre d’altres) i descripció del perfil acadèmic i/o professional (llicenciatura o 
equivalent, diplomatura o equivalent, màsters o altres formacions similars, formació 
no universitària).

Descripció detallada de les activitats que realitza el punt TIC (formatives, de 
difusió, de teletreball, etc.).

Indicadors sobre l’aprofitament del punt i dels serveis i de les activitats que ofereix, 
d’acord amb els indicadors següents o similars:

1) Nombre de persones usuàries del punt TIC per mesos (en relació amb el 
nombre d’habitants del municipi).

2) Perfil de les persones usuàries (en relació amb el nombre d’habitants total de 
cadascun d’aquests segments de població). Les dades es facilitaran per mesos:

Segons el sexe (home o dona).
Segons l’edat (d’acord amb els intervals que es proposen a continuació o altres 

comparables):
De 0 a 14 anys.
De 15 a 24 anys.
De 25 a 49 anys.
De 50 a 64 anys.
De 65 a 79 anys.
De 80 o més anys.
3) Usos que fan les persones usuàries del punt TIC (una persona usuària pot fer 

més d’un ús):
Navegació per Internet.
Correu electrònic.
Ús de programes tipus Messenger.
Participació en xarxes socials.
Jocs en línia.
Obtenir formació en informàtica i TIC.
Assessorar-se sobre l’ACTIC.
Fer la prova ACTIC.
Usar el punt TIC per formar-se (estudis en línia).
Fer treballs d’escola, universitat, etc.
Teletreballar i altres usos de caire econòmic (petits empresaris, autònoms, 

etc.).
Assessorar-se sobre possibles aplicacions de les TIC (en el negoci, a la llar).
4) Identificació dels cursos d’alfabetització i formació digitals realitzats en el 

punt TIC, distingint si s’han fet en línia, semipresencials o presencials, i identificant 
clarament la matèria impartida. Sobre cadascun dels cursos s’ha d’assenyalar:

Nombre de persones matriculades.
Nombre de persones que han superat el curs.
5) Identificació d’altres activitats realitzades (jornades, xerrades, tallers). Sobre 

cadascuna de les activitats s’ha d’assenyalar:
Nombre de persones assistents/participants.
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Si l’activitat anava destinada a un determinat col·lectiu (petits empresaris, comer-
ciants, emprenedors, entre d’altres) i l’impacte de l’acció en el col·lectiu.

6) Identificació de les accions de difusió sobre el punt TIC i totes les activitats 
que s’hi realitzen. S’ha d’incorporar l’avaluació del seu impacte:

En premsa (mitjans en què se n’ha fet difusió i format: anuncis, articles, falques 
publicitàries, entrevistes, entre d’altres, i la difusió que tenen aquests mitjans).

En la difusió del material promocional (nombre de fulletons produïts i nombre 
de fulletons repartits).

7) Consignar si en el punt es dóna informació sobre l’Acreditació de Competències 
TIC o si s’és centre col·laborador.

b) Pressupost del punt TIC (estat d’ingressos i de despeses) durant els dos darrers 
anys (exercicis 2009 i 2010).

c) Projecte que es durà a terme en el punt TIC un cop renovat el material infor-
màtic, d’una extensió aproximada de 5 fulls i amb el contingut següent:

Definició d’objectius
Figura i paper del dinamitzador/a.
Planificació i breu descripció de les principals activitats.
Breu pla de comunicació.
Pressupost necessari per al funcionament i manteniment del punt TIC durant 

l’any 2011.

ANNEX 4

Documentació per sol·licitar la creació d’un nou punt TIC

a) Memòria d’idoneïtat per crear un punt TIC, d’una extensió aproximada de 
20 fulls, que inclourà:

Descripció del municipi: nombre d’habitants, activitat econòmica, característiques 
de la població (envelliment, fluxos migratoris, etc.).

Justificació de la necessitat de disposar d’un punt TIC.
Ubicació exacta i descripció detallada del lloc on s’ubicarà el punt TIC, d’acord 

amb els requisits establerts en l’annex 5.
Nombre d’ordinadors per als quals hi ha espai (mínim quatre-màxim set).
Accions que la corporació sol·licitant ha realitzat i/o està desenvolupant en l’àmbit 

de la societat de la informació, i encaix del punt TIC en aquests programes.
Descripció de les activitats (formatives, de difusió, de teletreball, etc.) que es desen-

voluparan en el punt TIC i programació aproximada anual d’aquestes activitats.
Figura del dinamitzador/a: descripció de la relació que s’establiria amb l’entitat 

sol·licitant (voluntari, becari, contractat temporalment, contractat de forma indefi-
nida, entre d’altres) i descripció del perfil acadèmic i/o professional (llicenciatura o 
equivalent, diplomatura o equivalent, màsters o altres formacions similars, formació 
no universitària).

Població a qui van destinades les diferents accions.
Pla de comunicació: com es donarà a conèixer el punt TIC i les seves activitats 

entre la població del municipi.
Indicadors que permetin avaluar l’impacte del punt TIC i de la utilització i de 

l’aprofitament de les activitats per part de la ciutadania. Com a mínim, es recolliran 
dades d’acord amb els indicadors següents:

1) Nombre de persones usuàries del punt TIC per mesos (en relació amb el 
nombre d’habitants del municipi).

2) Perfil de les persones usuàries (en relació amb el nombre d’habitants total de 
cadascun d’aquests segments de població). Les dades es facilitaran per mesos:

Segons el sexe (home o dona).
Segons l’edat (d’acord amb els intervals que es proposen a continuació o altres 

comparables):
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De 0 a 14 anys.
De 15 a 24 anys.
De 25 a 49 anys.
De 50 a 64 anys.
De 65 a 79 anys.
De 80 o més anys.
3) Usos que fan les persones usuàries del punt TIC (una persona usuària pot fer 

més d’un ús):
Navegació per Internet.
Correu electrònic.
Ús de programes tipus Messenger.
Participació en xarxes socials.
Jocs en línia.
Obtenir formació en informàtica i TIC.
Assessorar-se sobre l’ACTIC.
Fer la prova ACTIC.
Usar el punt TIC per formar-se (estudis en línia).
Fer treballs d’escola, universitat, etc.
Teletreballar i altres usos de caire econòmic (petits empresaris, autònoms, 

etc.).
Assessorar-se sobre possibles aplicacions de les TIC (en el negoci, a la llar).
4) Identificació dels cursos d’alfabetització i formació digitals realitzats en el punt 

TIC, distingint si han estat en línia, semi-presencials o presencials, i identificant 
clarament la matèria impartida. Sobre cadascun dels cursos s’ha d’assenyalar:

Nombre de persones matriculades.
Nombre de persones que han superat el curs.
5) Identificació d’altres activitats realitzades (jornades, xerrades, tallers). Sobre 

cadascuna de les activitats s’ha d’assenyalar:
Nombre de persones assistents/participants.
Si l’activitat anava destinada a un determinat col·lectiu (petits empresaris, comer-

ciants, emprenedors, entre d’altres) i l’impacte de l’acció en el col·lectiu.
6) Identificació de les accions de difusió sobre el punt TIC i totes les activitats 

que s’hi realitzen. S’ha d’incorporar l’avaluació del seu impacte:
En premsa (mitjans en què se n’ha fet difusió i format: anuncis, articles, falques 

publicitàries, entrevistes, entre d’altres, i la difusió que tenen aquests mitjans).
En la difusió del material promocional (nombre de fulletons produïts i nombre 

de fulletons repartits).
7) Consignar si en el punt es dóna informació sobre l’Acreditació de Competències 

TIC o si s’és centre col·laborador.

b) Pressupost necessari pel funcionament i manteniment del punt TIC durant 
l’any 2011.

ANNEX 5

Requeriments de l’espai on s’ubicarà el punt TIC

Per tal de garantir la instal·lació i el correcte funcionament de l’equipament del 
punt TIC, l’espai d’ubicació ha de complir uns requisits mínims. La responsabilitat 
d’assegurar el compliment d’aquests requisits recau en l’ens local beneficiari:

1. Contractació de la potència elèctrica adequada a les necessitats de l’equipa-
ment instal·lat. En aquest sentit és recomanable utilitzar un sistema d’alimentació 
ininterrompuda (SAI), amb l’objectiu de possibilitar l’enregistrament de dades 
davant d’una interrupció del servei elèctric.

2. Cablatge necessari per instal·lar la totalitat de l’equipament.
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3. Adequada climatització del punt TIC, mitjançant la instal·lació dels equips de 
calefacció i/o aire condicionat necessaris.

4. Disseny del lloc d’usuari amb la dimensió i la privacitat suficient (plafons 
separadors entre llocs d’usuari).

5. Contractació de la connectivitat necessària per al correcte funcionament del 
punt TIC.

6. Adopció de les mesures de seguretat necessàries per protegir la integritat de 
la dotació objecte de l’ajut en espècie i assegurar-la.

(10.131.033)
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