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Administració Local Diputació

Núm. 4750
diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica – Diplab 

Edicte d’aprovació de la convocatòria per participar als premis Projecta’t: 
Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de 
Girona. Any 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordi-
nària que ha tingut lloc el dia 4 de juny de 2019, ha aprovat la con-
vocatòria per participar als premis Projecta’t: Formació, Mentoria i 
Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona. Any 
2019, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació: 

“Convocatòria per participar als premis Projecta’t: Formació, Men-
toria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona 
- any 2019

1. Objecte i finalitat

Els premis Projecta’t, en règim de concurrència competitiva, es di-
rigeixen a iniciatives empresarials amb una antiguitat màxima de 
tres anys, amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de 
Girona i amb un alt potencial de creixement. Aquesta iniciativa de 
suport a l’emprenedoria s’emmarca en el programa Co-Creix i té 
com a principal objectiu l’impuls dels projectes empresarials de 
la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el 
foment de l’autoocupació. Els premis consisteixen en un acompa-
nyament durant sis mesos, en què els equips guanyadors rebran el 
suport personalitzat d’un mentor, d’acord amb el que s’estableix a 
les bases específiques reguladores.

2. Criteris de valoració  

De les candidatures presentades es valorarà la trajectòria emprene-
dora des dels seus inicis, la capacitat per generar projectes amb im-
pacte econòmic i social, i la capacitat dels candidats per constituir o 
esdevenir un referent d’emprenedoria.

Els criteris per valorar els projectes presentats són: 

1. El projecte està emmarcat dins l’estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): 15 
PUNTS 
1.1. El projecte s’engloba dins dels àmbits sectorials líders de la 

RIS3CAT.
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1.2. El projecte té un component de recerca, creatiu o d’innova-
ció.

1.3. El projecte utilitza alguna de les tecnologies facilitadores 
transversals. 

2. Projecte empresarial: 40 PUNTS
2.1. Producte o servei: innovador, disruptiu, tradicional, perso-

nalitzat, etc. 
2.2. Mercat potencial: identificació i escalabilitat. 
2.3. Model de negoci: adequació i viabilitat. 
2.4. Capacitat per generar projectes amb retorn social.
2.5. Recursos obtinguts (materials i immaterials) per desenvolu-

par el projecte.

3. Equip emprenedor: 15 PUNTS
3.1. Motivació (social, ocupabilitat, creixement...).
3.2. Dedicació al projecte.
3.3. Formació i experiència.

Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase 
defensaran la seva candidatura davant un jurat. La presentació es 
farà presencialment, a les dependències de la Diputació de Girona, 
en la data que sigui comunicada a cada sol·licitant un cop validada 
la documentació que hagi presentat, d’acord amb el que estableix 
l’article 9 de les bases. Aquesta segona fase tindrà una puntuació 
màxima de 30 PUNTS.

La presentació constarà de dues parts: durant la primera, de 3 mi-
nuts, els candidats hauran de defensar i explicar el projecte que 
presenten, la trajectòria de l’empresa i la necessitat d’un mentor, i 
durant la segona, de 5 minuts, hauran de respondre les preguntes 
del jurat.

Els projectes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts 
per poder ser seleccionats. 

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals a 
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOPG.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació que s’estableix en l’article 9 de les bases regu-
ladores.

Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació, en el termini que 

Administració Local Diputació



Pàg. 23Núm. 111 – 10 de juny de 2019

s’estableixi en la convocatòria, pel canal electrònic o telemàtic, a tra-
vés de l’aplicació «Tràmit de subvencions per a entitats, empresa i 
ciutadania» (a l’apartat de Promoció Econòmica) i seguint els passos 
que figuren en aquesta aplicació de subvencions. 

Les sol·licituds, emplenades degudament, han d’estar signades 
digitalment per la persona que representi legalment l’empresa. Es 
poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per 
la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica. La 
presentació implica la plena acceptació de les bases.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen 
les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi 
adoptat una resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu.

4.2. Termini de notificació
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tau-
ler electrònic de la Diputació de Girona.

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta resolució escau interposar un recurs contenciós adminis-
tratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Girona, en 
el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notifica-
ció. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar un 
recurs de reposició davant del President de la Diputació de Girona, 
en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Publicitat

D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, ge-
neral de subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb 
l’extracte d’aquesta, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler electrònic de la Diputació de Girona.”

Girona, 6 de juny de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President en funcions 
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