
Pàg. 2Núm. 181 – 19 de setembre de 2018

B
O

P
-2

01
8_

0_
18

1_
81

28

núm. 8128
diPUtAció dE GirOnA 
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per tal que museus 
i col·leccions de les comarques de Girona que no s’hagin presentat a la 
primera convocatòria del 2018 es dotin d’equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies 
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extracte de la resolució de 4 de setembre de 2018 de la Diputació de 
Girona, per la qual es convoquen subvencions de l’Àrea de Cultura, 
noves Tecnologies, esports i Benestar perquè els museus i les col-
leccions de les comarques de Girona que no s’hagin presentat a la 
primera convocatòria del 2018 es dotin d’equipaments relacionats 
amb les noves tecnologies.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publi-
ca l’extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la 
Base de Dades nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris:
museus i col·leccions de les comarques de Girona que no s’hagin 
presentat a la primera convocatòria del 2018.

Segon. Finalitat:
Dotar-se d’equipament relacionat amb les noves tecnologies per a 
l’anualitat 2018.

Tercer. Bases reguladores:
ordre Ple000033/2017, de 23 de gener de 2018, publicada 
en el BOP de 30 de gener de 2018. I modificació de les mateixes 
Ple116/000007/2018, de 7 d’agost de 2018, publicada en el BoP de 
14 d’agost 2018.
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Quart. Import:
la dotació de subvencions serà de 2.307,68 euros per a l’any 2018.

Cinquè. 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.

Girona, 14 de setembre de 2018 

Albert Gómez Casas 
Diputat delegat de Sistemas i Tecnologies de la Informació 
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