CONVOCATÒRIA DEL II PREMI TINET DE PROJECTES A INTERNET
ANY 2008
-

Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió del II Premi Tinet de projectes a
Internet – Annex núm.1
Crèdit pressupostari al qual s’imputa el premi: 7000-521-48104/03
Dotació econòmica: 3.000,00 euros
Règim de concurrència de la concessió: competitiva
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació – OASI, de la Diputació de Tarragona.
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Presidència d’OASI.
Termini de presentació de sol·licituds: 3 mesos a comptar des de el dia següent al de
la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOP.
Termini de resolució i notificació: 6 mesos des de la data de publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria en el BOP.
Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel sol·licitant.
Règim general aplicable: Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions;
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions de la Diputació de Tarragona;
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; i, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX 1.- Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a
la concessió del II Premi Tinet de Projectes a Internet.
Primera. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquestes bases és regular la segona edició del “Premi TINET de projectes a
Internet”, que pretén concedir anualment un reconeixement a projectes innovadors i
capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament d’iniciatives pràctiques que
afavoreixin l’ús de la Xarxa ciutadana TINET i la difusió d’Internet en general entre els
ciutadans de la demarcació.
Segona. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases es
regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
Tercera. Premi i dotacions
1. El II Premi Tinet de Projectes a Internet s’atorga a una categoria.
2. La dotació econòmica del premi és de 3.000,00 euros.

3. Tanmateix el previst en els apartats anteriors, a proposta del jurat qualificador del
premi, es poden atorgar els accèssits que es cregui oportú, en funció de la qualitat dels
projectes aspirants al premi, distribuint en aquest cas la dotació econòmica com es
consideri, o bé declarar desert el premi en la seva totalitat.
Quarta. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiari del premi tots els destinataris dels fons públics que ha de
realitzar l’actuació que fonamenta la seva concessió.
2. Poden presentar sol·licituds per a ser beneficiaris totes les persones físiques i
jurídiques, tant públiques com privades, implantades en .l’àmbit geogràfic de les
comarques tarragonines i que tinguin com àmbit .d’actuació la demarcació de
Tarragona.
3. Els aspirants poden presentar al premi un màxim de dos projectes.
Cinquena. Sol·licituds de participació en el concurs
1. Models i documentació
Les sol·licituds adreçades al Registre general de la Diputació de Tarragona es
presentaran en model normalitzat, adjuntant la documentació següent:
a) Còpia confrontada del NIF del sol·licitant i, en cas de ser persona jurídica,
còpia confrontada del CIF o de la documentació que n’acrediti la
personalitat.
b) Un exemplar original del projecte, amb la seva descripció tant en paper com
en suport magnètic (CD). L’original del projecte en format paper serà
retornat, restant en propietat d’OASI la còpia lliurada en suport magnètic i el
document de síntesi de tots els projectes presentats.
c) Un document de síntesi del projecte, del seu pressupost i cronograma,
incloent-hi la justificació de la seva contribució a l’ús de TINET i a la
difusió d’Internet.
d) Certificats d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social de data no superior als 6 mesos de
la data de la sol·licitud o bé l’autorització a la Diputació per obtenir dades de
l’AEAT en relació a l’obligació d’aportar el certificat relatiu al compliment
de les obligacions tributàries.
Sisena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
El premi es concedeix a aquell projecte que es distingeixi en els seus objectius com a
eina facilitadora de l’ús de TINET i potenciadora d’Internet, .així com per la seva
originalitat i la funció de servei públic per als ciutadans .de les comarques tarragonines
amb l’aplicació pràctica a TINET.
El premi es concedeix tenint en compte els criteris de prioritat següents:
1. Criteris de selecció.
El jurat premiarà aquell projecte que s’hagi distingit d’acord amb els següents criteris:
1. Contingut aplicable:
Es valora la viabilitat del projecte i l’adequació a TINET.
2. Qualitat de la presentació acurada i el suport gràfic i/o audiovisual adjunt i la
qualitat i capacitat de síntesi en la redacció i material adjuntat.

3. Acció innovadora a TINET
Es valoren aquells aspectes que comportin actuacions originals aplicables a TINET.
4. Accions paral·leles proposades a l’eix central del projecte
5. Accions adreçades a l’avanç cap l’ús i la difusió d’Internet.
Es valora la incidència en l’ús quotidià de TINET i d’Internet entre els ciutadans.
6. Accions de comunicació, educació i participació ciutadana cap a la sostenibilitat
ambiental, socioeconòmica i territorial.
Es valoren les accions incloses en el projecte adreçades a la sensibilització cap
l’ús d’Internet: accions de comunicació- difusió, d’educació de la ciutadania i de
participació ciutadana.
Setena. Instrucció i concessió.
1. Òrgan instructor
La instrucció del procediment de concessió del premi correspon a OASI.
2. Òrgan competent per a la concessió
La presidència d’OASI resoldrà aquesta convocatòria amb la concessió
del
corresponent premi, d’acord amb el veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte i
prèvia instrucció de l’expedient, entre tots aquells projectes presentats i dels quals no
s’hagi declarat el desestiment. La manca de resolució en l’esmentat termini produeix
efectes desestimatoris.
3. Jurat qualificador
3.1 El jurat del II Premi Tinet de Projectes a Internet esta format per:
- El director d’OASI
- El responsable de Sistemes d’OASI
- El responsable de Projectes d’OASI
- El responsable de Comunicació d’OASI
- Dos experts de reconeguda experiència que la Presidència determini, amb veu
però sense vot.
Actua com a secretari/a el secretari/a delegada d’OASI.
3.2 Amb caràcter previ a l’acord de concessió del premi, i en el termini màxim de 20
dies des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds es reuneix el
jurat qualificador per a valorar els projectes presentats i per a emetre el seu veredicte i
sotmetre’l a la consideració de la Presidència d’OASI, com a òrgan competent per a la
concessió.
En cas d’empat, el president del jurat pot fer ús del seu vot de qualitat.
Vuitena. Compromisos dels premiats
Els premiats han de complir amb els següents compromisos i obligacions:
1. Comunicar, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la notificació de la
concessió del premi, la seva acceptació formal, així com de les condicions general i
específiques que es puguin fixar per part de l’òrgan concedent. La manca de
comunicació de l’acceptació en el termini assenyalat comporta la pèrdua del premi,
prèvia la declaració expressa d’aquesta circumstància per acord de l’òrgan competent
per a la concessió.
2. Adoptar les mesures de difusió oportunes, adequades i suficients, per a donar la
deguda publicitat del premi atorgat.

3. Reintegrar els fons obtinguts en els supòsits previstos en les Bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona.
Novena. Qüestions en matèria de propietat intel·lectual
1. La propietat intel·lectual dels treballs premiats correspon en tot cas als seus autors. En
cas que se’n facin difusió, comunicació pública o es publiquin, en qualsevol mitjà o
suport, l’autor es compromet a fer constar expressament i degudament que el projecte
ha estat premiat per OASI.
2. OASI es reserva el dret de comunicació pública, a la seva pàgina web i en qualsevol
altra modalitat, suport i format, dels projectes premiats. La cessió dels projectes, en
relació amb el dret de comunicació pública, s’estableix per un període de cinc anys.
Aquesta difusió no exclou la que puguin fer els premiats per la seva banda.
Desena. Lliurament del premi
El lliurament del premi es duu a terme en el decurs d’un acte institucional que es
notifica amb la deguda antelació als sol·licitants que resultin premiats.
Onzena. Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria presentant una sol·licitud per optar a la concessió
del premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Dotzena. Interpretació de les bases
L’òrgan competent per a la concessió, a proposta i criteri del jurat qualificador, es
reserva la facultat per a resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases o
qualsevol dubte que sorgeixi en la seva aplicació.
Tretzena. Règim jurídic aplicable
Aquestes bases específiques s’han redactat de conformitat amb el que preveuen les
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, publicades en el Butlletí
Oficial de la Província número 38 de 16 de febrer de 2005, i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. I en tot allò no previst en aquestes, serà d’aplicació
el que preveu la disposició addicional primera de les Bases generals de subvencions
abans esmentades.

