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Edicte
Resolució convocatòria Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 13 de setembre de 2019, va resoldre la
convocatòria per a la concessió del Premi d’emprenedoria de l’FP a la ciutat de Girona d’acord
amb les bases aprovades i l’acta del jurat, en els següents termes:
“Primer.- Atorgar el Premi de la categoria “Millor projecte d’emprenedoria” d’FP al projecte
Ubuntu, d’Irene Molero Vicens, estudiant del cicle formatiu de grau superior de direcció de
cuina de l’ Institut Escola d’ Hosteleria i Turisme de Girona.
Segon.- Declarar deserts els premis de les categories: “Millor projecte col·laboratiu” i “Millor
projecte d’impacte social” i destinar l’import d’aquests dos categories per a dos accèssits de la
categoria del premi “Millor projecte d’emprenedoria”
Tercer.- Atorgar dos accèssits al premi “Millor projecte d’emprenedoria” pel projecte
L’Escapada, de Josep Maria Diaz Bohigas i Martí Morera Romaní, estudiants del cicle formatiu
de grau superior de direcció de cuina de l’ Institut Escola d’ Hosteleria i Turisme de Girona, i
pel projecte Da Gust, d’Agustí Bisbe Pradas, estudiant de cicle superior de projectes
d’edificació de l’ Institut Santa Eugènia de Girona.
Quart.- Aprovar la següent despesa, d’acord amb les bases reguladores de la concessió del
Premi d'Emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona.
- 500 euros a l’ Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, amb CIF Q6755263H, pel
projecte Ubuntu
- 500 euros a l’ Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona, amb CIF Q6755263H, pel
projecte L’Escapada
- 500 euros a l’ Institut Santa Eugènia, amb CIF S6700018B, pel projecte Da Gust
Cinquè.- Publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Girona i en el web municipal aquesta
resolució que té els mateixos efectes que la notificació individual.”
L’alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
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