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RESOLUCIÓ NÚM.

JV/tj
108/2010STI
Campanya de modernització de l’Administració local mitjançant les TIC

El  Ministeri  d’Administracions  Públiques  ha  obert  una  línia  de  subvencions  per
cofinançar projectes que tinguin per objecte la modernització de l’Administració local
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació.

La campanya del 2010 va dirigida a projectes de modernització administrativa local,
per donar compliment a les obligacions exigides per la  [normativa aplicable], d’accés
electrònic de la ciutadania als serveis públics.

La Diputació de Girona, d’acord amb l’article [...] de la Llei esmentada, vol dur a terme
el projecte d’establiment de seus electròniques i registres telemàtics als ajuntaments
de menys de 10.000 habitants de la província de Girona.

D’acord  amb  els  antecedents  assenyalats  i  amb  [...], i  de  conformitat  amb  les
atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (article 34
de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  de  bases  del  règim  local),  proposo  elevar  a  la
Presidència de la Diputació la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar el projecte de creació de seus electròniques i registres telemàtics per
als ajuntaments de menys de 10.000 habitants de la província de Girona.

Segon.  Concórrer  a  la  convocatòria  de  subvencions  promoguda  pel  Ministeri
d’Administracions  Públiques  pel  2010,  per  a  projectes  de  modernització  de
l’Administració  local  mitjançant  les  tecnologies  de  la  informació,  amb  el  projecte
esmentat a l’apartat primer, que té un cost total de [...] €, dels quals se’n sol·licita el
50 %.

Tercer. Comunicar  aquesta  resolució  a  la  Direcció  General  de  Modernització
Administrativa del Ministeri d’Administracions Públiques.

Quart. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple.
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Girona, 4 de març de 2010

El cap del Servei de Sistemes El president de la Comissió Informativa
i Tecnologies de la Informació de Règim Econòmic 

i Noves Tecnologies

[rúbrica] [rúbrica]

[nom i cognoms] [nom i cognoms]

RESOLC de conformitat amb la proposta. En dono fe.
El president El secretari general

[rúbrica] [rúbrica]

[nom i cognoms]  [nom i cognoms]


