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diPUtAció dE GirOnA
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa “ajuts 
per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines que no s’hagin 
presentat a  primera convocatòria del 2018 es dotin d’equipaments relacio-
nats amb les noves tecnologies”

la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària 
del 4 de setembre de 2018, va aprovar la convocatòria de subven-
cions del “ajuts per tal que museus i col·leccions de les comarques 
gironines que no s’hagin presentat a  primera convocatòria del 2018  
es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, que 
es transcriu literalment tot seguit:

“ConVoCATÒrIA De leS SUBVenCIonS Del ProGrAmA 
«AJUTS Per TAl QUe mUSeUS I Col·leCCIonS De leS Co-
mArQUeS GIronIneS QUe no S’HAGIn PreSenTAT A lA 1ª 
ConVoCATorIA Del 2018 eS DoTIn D’eQUIPAmenTS relA-
CIonATS AmB leS noVeS TeCnoloGIeS» 

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus 
i col·leccions de les comarques gironines, dins del programa «Sub-
vencions de l’Àrea de Cultura, noves Tecnologies, esports i Benes-
tar 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», d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018 
i publicades al BoP núm. 21, de 30 de gener de 2018. També s’ha 
aprovat una modificació de les bases anteriors pel Ple de la Dipu-
tació en la sessió de 7 d’agost de 2018, que es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 157, de 14 d’agost 
de 2018.
Aquesta convocatòria està destinada a aquells museus i col·leccions 
de les comarques gironines que no s’hagin presentat a la primera 
convocatòria de subvencions per a museus i col·leccions aprovada 
per Junta de Govern de 20 de març de 2018.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
l’import total destinat a la convocatòria és de 2.307,68 €. les apli-
cacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els 
imports són els següents:  
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Aplicació pressupostària Import 
510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments material infor-
màtic per a museus i col·leccions 1.153,84€

510 4910 78000 Ajuts a entitats no lucratives materi-
al informàtic per a museus i col·leccions 1.153,84€

Total 2.307,68€

l’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària po-
drà ser modificat en l’acord de concessió de les subvencions, sense 
superar l’import total de la convocatòria, en funció de les sol·licituds 
presentades en les diferents línies de subvenció, prèvia tramitació, 
si s’escau, de la modificació pressupostària corresponent.

3. Termini de presentació de sol·licituds
el termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a par-
tir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
BoPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvenci-
ons), acompanyat de la documentació que preveu l’article 5 de les 
bases reguladores.
les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica –eA-
CAT per a ajuntaments i e-TrAm per a entitats–, han d’estar signa-
des electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma 
PSIS del Consorci d’Administració oberta de Catalunya.
>  Import de les subvencions
 Se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import 

destinat a la convocatòria pel nombre de sol·licituds presentades.
> Àmbit temporal de les accions subvencionables
 Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades 

a partir de l’1 de gener de 2018 fins a la data de justificació.
> Termini per justificar
 El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat fina-

litza el 31 de març de 2019.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les ba-
ses. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat 
una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individu-
alitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
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públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi de-
sestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
data en què s’adopti l’acord.

5. règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució s’hi pot interposar un recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. 
Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar un re-
curs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en 
el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació 
formal.

6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputa-
ció, al tauler electrònic i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b 
de la llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte 
al BoPG.
Els museus i col·leccions que en siguin beneficiaris hauran de fer 
constar el suport econòmic de la Diputació de Girona en la millo-
ra del seu equipament informàtic. Per fer-ho podran utilitzar, entre 
d’altres, la pàgina web, el tauler d’anuncis o un altre mitjà de comu-
nicació o difusió, i s’haurà d’acreditar en la presentació del compte 
justificatiu mitjançant una fotografia, una impressió de la pàgina 
web i/o el certificat del secretari.”

Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
el president de la Diputació de Girona en 1 mes a comptar de l’ende-
mà de la publicació, o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini 
de 2 mesos. 

Girona, 14 de setembre de 2018 

miquel noguer i Planas 
President 


