
    

    

CONCESSIÓ EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 
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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Divendres, 28 de febrer de 2014 

Publicada la convocatòria per a l’any 2014 de 
concessió d’ajuts en espècie a entitats sense 
ànim de lucre consistents en el lliurament 
d'equipament informàtic (DOGC núm 6571, 
27.2.2014) 
 
Objecte 
Aquesta convocatòria té per objecte el lliurament de 
800 béns informàtics destinats a la realització de 
projectes o a la millora del funcionament d’entitats 
sense ànim de lucre que realitzin activitats de 
caràcter cívic, de participació ciutadana i de 
promoció del voluntariat. 
 
Les entitats poden sol·licitar un màxim de cinc 
equips informàtics complets per formulari de 
sol·licitud. No obstant això, aquelles entitats que 
necessitin per al desenvolupament dels seus 
projectes un nombre més elevat d’ordinadors, poden 
fer la sol·licitud per a un nombre superior a cinc 
unitats, i justificar aquesta necessitat d’acord amb el 
projecte a desenvolupar. 
Es considera equip complet únicament el maquinari 
o hardware que inclou la torre CPU, la pantalla 
plana, el teclat i el ratolí; per tant no és objecte 
d’aquesta convocatòria el lliurament de cap de 
programari o software. 
 
Entitats beneficiàries 
Es poden beneficiar d’aquests ajuts les entitats 
sense ànim de lucre constituïdes legalment amb seu 
social o delegació a Catalunya la finalitat de les 
quals sigui el foment del civisme, la participació 
ciutadana i el foment del voluntariat. 
 
Termini de lliurament de sol·licituds 
Els formularis de sol·licitud s'han de presentar en 
l'imprès normalitzat que es facilita a les seus i als 
serveis territorials del Departament de Benestar 
Social i Família o a través del lloc web del 
Departament. Informació. 
 

El termini de lliurament dels formularis de sol·licitud 
finalitza el 14 de març de 2014.  
 
Criteris de valoració 
Les sol·licituds es valoren fins a un màxim de 85 
punts d’acord amb els criteris següents: 
a) Disponibilitat d’ordinadors (torre CPU, pantalla 

plana, teclat i ratolí) per part de l’entitat 
sol·licitant. 
Es valora amb 60 punts el fet de no disposar 
d’ordinadors. 
Es valora amb 30 punts el fet de disposar entre 
1 i 5 ordinadors. 
Es valora amb 10 punts el fet de disposar de 
més de 5 ordinadors. 

b) Vinculació de la necessitat dels ordinadors al 
desenvolupament de projectes oberts a la 
ciutadania. 
Es valora amb 25 punts aquells projectes que 
tinguin per objectiu impulsar l’accés a les 
tecnologies de la informació i les comunicacions 
oberts a la ciutadania i que tinguin impacte a la 
comunitat. 
Es valora amb 10 punts la resta de projectes 
oberts a la ciutadania. 
Es valora amb 0 punts la no-vinculació de la 
necessitat dels ordinadors al desenvolupament 
de projectes oberts a la ciutadania. 
 

Lliurament de l’equipament informàtic 
L’equipament informàtic concedit es lliurarà a l’entitat 
beneficiària a les dependències de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació ubicades al carrer de Salvador Espriu, 
núm. 45-51, de l’Hospitalet de Llobregat. 
La persona que reculli l’equipament informàtic ha de 
ser la persona representat de l’entitat o la persona 
apoderada a tal efecte per l’entitat, la qual s’ha 
d’acreditar mitjançant el DNI. 
 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.c13e012edf7cbec46a572d32b0c0e1a0/?vgnextoid=06fff595ef1a3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=06fff595ef1a3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=29f21249b8274410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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Característiques tècniques dels equips 
informàtics disponibles  
La tipologia general dels equips informàtics presenta 
les característiques tècniques següents: 
Processador: intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2,80 GHz. 
Memòria RAM: 512 MB. 
Disc dur: 74 GB. 
Caixa/Torre: sí. 
Targeta gràfica: 128 MB. 
Targeta de so: AC'97 Sound Controller 
Gravadora DVD: DVD-RW. 
Monitor: 17'. 
Teclat: sí. 
Ratolí: de bola i òptic. 
Altaveus: la majoria, integrats en pantalla. 
Sistema operatiu: Windows XP. 
 
Justificació 
Les entitats beneficiàries de les subvencions han de 
presentar a la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària, com a justificació, una declaració 
responsable del representant legal de l’entitat 
conforme l’ús de l’equip informàtic ha estat conforme 
als termes de la resolució de concessió en el termini 
màxim de dos mesos un cop transcorregut un 
any des del lliurament.  
 
 
 
 


