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Núm. 4674
diPUtAció de GirOnA 
sistemes i Tecnologies de la Informació 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacio-
nats amb les noves tecnologies 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 48404 
Codi convocatòria: 459540 
Des convocatòria: Convocatòria noves tecnologies a museus i col-
leccions 

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 pu-
blica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos Nacional de subvenciones 
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris 
Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin ti-
tulars de museus en algun dels municipis de les comarques giro-
nines i que estiguin registrades al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 
17/1990, de 2 de novembre, de museus) amb un pressupost anual 
de fins a 5.000.000 €.

segon. Objecte 
Subvencions destinades al finançament d’equipaments relacionats 
amb les noves tecnologies.

Tercer. Bases reguladores 
Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en la sessió de 22 de gener de 2019, publicades per a la 
seva aprovació inicial al BOPG núm. 22 de 31 de gener de 2019 i per 
referència al DOGC núm. 7869 de data 7 de maig de 2019.

Quart. Quantia 
L’import total de la convocatòria és de 30.000,00€, distribuïts en 
15.000,00 € per a ajuts a ajuntaments per material informàtic per a 
museus i col·leccions i de 15.000,00 € per a ajuts a entitats no lucra-
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tives per material informàtic per a museus i col·leccions.

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.

sisè. altres dades 
se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import desti-
nat a la convocatòria pel nombre de sol·licituds presentades.

se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a 
partir de l’1 de gener de 2019 fins a la data de justificació.

El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza 
el 15 de novembre de 2019.

setè. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el 
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la notificació. 
alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
en el termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació. 

Girona, 29 de maig de 2019 

Miquel Noguer Planas 
President en funcions 
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