
 

 
 
 
 
CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR ALS SERVEIS EN MATÈRIA D'ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 
1.Objecte 
 
Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment, condicions i continguts 
dels serveis que l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica ofereix als ens locals 
per donar compliment a les seves obligacions en matèria d’administració electrònica, 
d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya. 
 
2.Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases: 

a) els ajuntaments de la demarcació de Girona; 
b) els consells comarcals de la demarcació de Girona; 
c) les mancomunitats, comunitats i/o associacions de municipis o consorcis públics 
amb participació municipal. 
 

3.Publicació de les bases específiques reguladors 
 
Les bases específiques reguladores dels serveis previstos en aquesta convocatòria es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
4.Descripció dels serveis 
 
Els serveis que s'oferten mitjançant la present convocatòria són els que s'incorporen i 
es desenvolupen en el catàleg regulat a la base quarta i que es relacionen tot seguit: 

a) registre d'entrada / de sortida; 
c) gestor d'expedients; 
d) creació i manteniment de pàgines web; 
e) gestió informatitzada del padró d'habitants; 
f) servei de hosting (allotjament de pàgines web, dominis i comptes de correu); 
g) servei de housing (allotjament d'ordinadors). 
 

5.Presentació de sol·licituds 
 
La presentació de sol·licituds per l'obtenció dels serveis anteriorment relacionats es 
podran presentar indefinidament. 
Cada ens local només pot presentar una sol·licitud d'adhesió a cada un dels serveis. 
Les sol·licituds es poden formalitzar en qualsevol període de l'any, mitjançant el model 



normalitzat que estarà disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a 
l'apartat de subvencions (www.ddgi.cat/subvencionsenlinia/novesTecnologies/eadmin). 
La sol·licitud s'ha de signar electrònicament, mitjançant la signatura electrònica de 
qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 
 
6.Resolució i notificació 
 
El President de la Diputació de Girona resoldrà el procediment per a l'atorgament del 
servei mitjançant Decret de Presidència i és competent per resoldre qualsevol 
eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de 3 mesos. 
Un cop transcorregut  aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
 
7.Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
8.Publicitat 
 
S’inseriran anuncis al tauler de la corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
web institucional 
 
 


