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DECRET

D’acord amb la sessió extraordinària del Ple del dia 23 de juliol de 2019 al punt 4
apartat f) es va aprovar que l’atorgament de premis tenen el caràcter de subvencions
quan s’atorguin a sol·licitud del beneficiari, de conformitat amb l’article 4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En data 20 de juliol de 2021 el Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases
reguladores de subvencions per participar en la tercera edició dels premis Projecta’t:
Formació, Mentoria i Tutorització per a emprenedors de Girona, que es va publicar al
BOPG el 30 de juliol 2021 i al DOGC l’11 d’agost de 2021.
L’atorgament de premis no tenen l’obligació de comunicar-se a la Base de dades
nacional de subvencions ja que no tenen la consideració de subvenció en un sentit
estricte, per això no cal publicar l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província.
Atenent que a les bases actuals aprovades queda recollida l’obligació de publicar
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, es considera necessari
actualitzar les bases reguladores d’aquests premis.

RESOLC
Únic. Modificar puntualment les bases reguladores de subvencions per participar en la
tercera edició dels premis Projecta’t, de Formació, Mentoria i Tutorització per a
emprenedors de la demarcació de Girona aprovades pel Ple de la Diputació de Girona
en data 20 de juliol de 2021, de manera que:
On ara consta “Extracte” ha de dir “Anunci”
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D’acord amb el punt 20 de les mateixes bases, correspon al president de la Diputació
de Girona la resolució de les incidències que es produeixen en la seva gestió i
execució.

