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Ajuntament de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 20 de juny de 2017 ha pres, per unanimitat, l'acord
següent:
“JG940/000006/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; Proposta de concessió de subvencions als ajuntaments de més
de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies, campanya 2017 (exp.
2017/663).
De conformitat amb les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques
gironines per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 15 de desembre
de 2015 i publicades al BOP núm. 7, de 13 de gener de 2016.
Publicada la convocatòria pública per a l’anualitat de 2017 en el BOP núm. 44, de 3 de març de 2017.
Vista la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Qualificadora, en la seva reunió del 9 de maig de 2017.
Vista la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014, el
diputat delegat de Noves Tecnologies de la Informació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Concedir les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies als ajuntaments de
més de 30.000 habitants de les comarques gironines següents:

\...
Expedient
2017/3004

Import
Subvenció
9.000,00 €

...\
Segon. Disposar de la despesa amb càrrec a l’aplicació 510 4910 76200: 45.000 € “programa noves tecnologies ajuntaments STI”.
Tercer. El pagament de les ajudes concedides a l’apartat anterior queda condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i de les bases de la convocatòria. D’acord amb el punt 12 de les bases, cal presentar El COMPTE
JUSTIFICATIU degudament complimentat, segons model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). El termini per
justificar és el 15 de novembre de 2017.
Quart. Comunicar el present acord als beneficiaris, amb indicació dels recursos que són procedents.”

Us ho trasllado per al vostre coneixement.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.
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