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Núm. 7864
CONSORCI DE LES GAVARRES
Extracte en la BDNS de la convocatòria per a l’atorgament dels “Premis
Les Gavarres” per a l’any 2018
Administració Pública: ALTRES ORGANISMES
Codi Administració Pública: I00000221
Òrgan: CONSORCI DE LES GAVARRES
Codi Òrgan: I00000508
Id Anunci: 35471
Codi convocatòria: 413706
Referència convocatòria: 27/2018
Des convocatòria: convocatòria per a l’atorgament dels “Premis Les
Gavarres” per a l’any 2018
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 publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans).
1. Beneficiaris
En el “guardó Joan Xirgo” podran participar les persones físiques
i les entitats sense ànim de lucre. En cap cas es podran presentar
administracions públiques, empreses o societats mercantils. No
s’admetran treballs ja finalitzats. S’admetrà una proposta de recerca
per participant. La proposta ha de ser original i no comptar amb
altres premis. Si forma part d’un projecte més ampli, caldrà mencionar-ho. Si aquest compta amb altres vies de finançament, caldrà
enumerar-les.
En el “guardó Cirera d’Arboç” podran optar-hi les persones físiques, col·lectius o entitats sense ànim de lucre. Les candidatures
podran ser presentades per persones físiques, les entitats i les administracions.

2. Finalitat
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament dels “Premis Les Gavarres” per a l’any 2018 per concurrència competitiva i convocatòria
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Per obtenir la condició de beneficiaris dels premis, els sol·licitants han
de complir els requisits i les condicions generals establers a l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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pública.
Amb aquesta acció es vol donar suport a la investigació i la recerca a
les Gavarres i dinamitzar la participació activa de la ciutadania en la
conservació i difusió dels valors del massís. Per fer-ho, els “Premis
Les Gavarres” consten de dos guardons: el Joan Xirgo i el Cirera
d’Arboç.
El “guardó Joan Xirgo” (XXVIII edició) té com a objectiu dotar una
proposta de projecte inèdit sobre qualsevol temàtica que contribueixi al coneixement, estudi i desenvolupament dels valors del massís
de les Gavarres. El projecte s’haurà de desenvolupar en el termini
d’un any a partir de la concessió del premi, si bé es podran sol·licitar
dues pròrrogues de mig any cadascuna.
El “guardó Cirera d’Arboç” (XXII edició) té com a objectiu valorar
una trajectòria vital d’accions directes i palpables, dutes a terme en
l’àmbit de les Gavarres, reconeixent, així, les contribucions a la conservació, la millora o la descoberta dels valors del massís. S’atorgarà
a la millor tasca feta a favor del massís de les Gavarres.
3. Bases reguladores
Les “Bases específiques reguladores de la participació en els Premis
Les Gavarres”, foren aprovades inicialment per acord de la Comissió Executiva, de data 28.05.2018, publicades en el BOP de Girona
núm. 116, de data 15 de juny de 2018 (amb la publicació íntegra de
les bases) i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de
20 dies hàbils, i aprovades definitivament sense necessitat d’acord
exprés, per no haver-se presentat al·legacions durant el termini
d’informació pública. L’anunci d’aprovació definitiva de les Bases
consta publicat en el BOP de Girona núm. 155, de data 10 d’agost
de 2018.
4. Imports
1.- Els dos premis determinats en aquesta convocatòria de 2018 són:
“Guardó Joan Xirgo”: 5.000,00 euros i un diploma acreditatiu.
“Guardó Cirera d’Arboç”: trofeu i un diploma acreditatiu.
2.- La consignació pressupostària corresponent consta a l’aplicació
pressupostària núm. 17200.48000 del Pressupost de 2018.
5.- Terminis de presentació de sol·licituds
La presentació de les propostes de recerca al “guardó Joan Xirgo”
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i de les candidatures al “guardó Cirera d’Arboç” es presentaran al
Registre d’entrada del Consorci de les Gavarres, de dilluns a divendres no festius, de 09:00 hores a 14:00 hores.
El termini de presentació de les propostes i les candidatures s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de Girona i fins a l’1 d’octubre de 2018.
Monells, 22 d’agost de 2018
Fermí Santamaría Molero
President
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