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Núm. 1787
diPUtAció de GirOnA
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar 
projectes i per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 21 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria de 
subvencions als municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes i per facilitar-los 
l’accés a les noves tecnologies per l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 

 “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES DE MÉS DE 30.000 HABITANTS 
PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR-LOS L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES PER L’ANY 2017

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases específiques reguladores de les subvencions 
als municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes i per facilitar-los l’accés a les noves 
tecnologies, aprovades pel Ple el dia 15 de desembre de 2015.
Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2017.

2. Crèdit pressupostari
Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de l’aplicació pressupostària 510 4910 
76200, «Programa ajuts a ajuntaments Noves Tecnologies». 

3. Criteris de repartiment i imports resultants
L’import global que es destina a la convocatòria és de 45.000 euros.
A l’annex I d’aquesta convocatòria es publica el resultat d’haver aplicat els criteris de distribució establers al punt 2 de les 
bases reguladores, en què es divideix l’import de la convocatòria pel nombre d’ajuntaments de més de 30.000 habitants, així 
com el cens de població utilitzat per als càlculs (INE 2016).

4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i 
finalitza el 31 de març de 2017.
Les sol·licituds s’han de presentar emplenant el model normalitzat que s’adjunta com a annex II d’aquesta convocatòria, que 
trobareu a la pàgina web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions, signar-lo electrònicament i enviar-lo per 
EACAT.

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 quatre mesos, comptadors 
des de l’endemà 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 s’haurà de notificar a tots els sol·licitants admesos, de manera individualitzada, en el termini màxim de deu dies 
a comptar 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. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós 
administratiu 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, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona, en el termini 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 ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar el suport econòmic de la Diputació de Girona en la millora del seu 
equipament informàtic. Per fer-ho podran utilitzar entre altres  la pàgina web o bé el taulell d’anuncis municipal. S’haurà 
d’acreditar en la presentació del compte justificatiu mitjançant fotografia o bé una impressió de la pàgina web.
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8. Termini de justificació de les subvencions
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre de 2017.”

Annex I

Subvenció als ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los 
l’accés a les noves tecnologies per l’any 2017.

MUNICIPI NIF Comarca Cens INE 2016 Subvenció atorgada
BLANES P1702600-F SE 39.060 9.000,00
FIGUERES P1707200-J AE 45.726 9.000,00
GIRONA P1708500-B GI 98.255 9.000,00
LLORET DE MAR P1710200-E SE 37.042 9.000,00
OLOT P1712100-E GA 34.000 9.000,00
TOTAL 45.000,00

ANNEX II

Formulari de sol·licitud normalitzat per sol·licitar la subvenció per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
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 ”

Girona, 1 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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