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Núm. 1789
diPUtAció de GirOnA
Sistemes i Tecnologies de la Informació 

Edicte d’aprovació de la convocatòria per tal que museus i col·leccions de 
les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves 
tecnologies. Any 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària 
del 21 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de 
Girona, per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines 
es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies per 
l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 

 “CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CUL-
TURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE LA DI-
PUTACIÓ DE GIRONA, PER TAL QUE MUSEUS I COL·LECCIONS 
DE LES COMARQUES GIRONINES ES DOTIN D’EQUIPAMENTS 
RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES. ANY 2017.

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen 
en les bases específiques reguladores de les subvencions de la Dipu-
tació de Girona, per tal que museus i col·leccions de les comarques 
gironines es dotin d’equipament relacionat amb les noves tecnolo-
gies (anualitat 2017) aprovades pel Ple del dia 21 d’octubre de 2014 
i publicades al BOP núm. 206, de 28 d’octubre de 2014.

2. Crèdit pressupostari
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria 
es faran a càrrec de l’aplicació 510 4910 76201 “Ajuts ajuntaments 
material informàtic per a museus i col·leccions”, dotada amb 15.000 
€, i l’aplicació 510 4910 78000 “Ajuts ONL material informàtic per a 
museus i col·leccions”, dotada amb 15.000 €. 

3. Criteris de repartiment i imports resultants
L’import global que es destina a la convocatòria és de 30.000 €. 

4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitza el 31 de 
març de 2017.
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Per presentar les sol·licituds, cal emplenar el model normalitzat 
que trobareu a la pàgina web de la Diputació de Girona www.ddgi.
cat/subvencions, signar-lo electrònicament i enviar-lo per l’EACAT 
(ajuntaments) o per l’ETRAM (entitats).

5. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol-
licituds en un termini màxim de 4 mesos, comptadors des de l’en-
demà de la publicació de la convocatòria, sens perjudici que aquest 
òrgan en posposi els efectes a una data posterior.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, el sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud 
per silenci administratiu.
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos 
de manera individualitzada, en el termini màxim de 10 dies a comp-
tar des de la data en què s’adopti la resolució.

6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació. 
Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termi-
ni d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació formal.

7. Obligació de difusió i publicitat
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la Diputació.
Els museus o col·leccions beneficiaris hauran de fer constar el su-
port econòmic de la Diputació de Girona en la millora del seu equi-
pament informàtic. Per fer-ho podran utilitzar entre altres  la pàgina 
web o bé el taulell d’anuncis del museu o col·lecció. S’haurà d’acre-
ditar en la presentació del compte justificatiu mitjançant fotografia 
o bé una impressió de la pàgina web.

8. Termini de justificació de les subvencions
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza 
el 15 de novembre de 2017.”

Girona, 1 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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