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Edicte
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2019 adopta, entre
d’altres, l’acord de resoldre definitivament la convocatòria 2018 per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar iniciatives
d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector
tecnològic a Girona:
“1.- Resoldre definitivament el total dels 'imports sol·licitats, corresponents a la
quantitat de 7.000 euros, a l'Associació Professional del Màrqueting i Vendes de
Girona, amb CIF G55082036 i; la quantitat de 7.000 euros, a l'Associació d'Empreses de
Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), amb CIF G17672528.
L'efectivitat d'aquests ajuts resta condicionada a la presentació, per part de les entitats
beneficiàries, de l'acceptació de la subvenció i i de les condicions en què s'atorga.
El termini per a la presentació del document d'acceptació és de 15 dies naturals a
partir de la data de fer-se pública la resolució. Juntament amb el document
d'acceptació caldrà presentar la Fitxa de creditor degudament complimentada,
segellada i signada a no ser que ja s'hagués lliurat anteriorment i no s'hagin produït
canvis.
Les entitats beneficiàries hauran de presentar la justificació de la subvenció atorgada
d'acord amb l'establer a la Base 17 - Termini i forma de justificació de les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
per finançar iniciatives d'associacions per a la promoció de les tecnologies digitals i la
visibilització del sector tecnològic a Girona.
2.- Entendre desistida definitivament la sol·licitud de l'Associació Catalana per la
Promoció Tecnològica, amb CIF G55275820.
3.- Notificar aquesta resolució mitjançant la seva publicació en el tauler d'anuncis i en
el web municipal. Aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació
individual.”

L'Alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
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