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Administració Local
2017-01726
Consell Comarcal del Baix Ebre
ANUNCI
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 24 de febrer de 2017, ha aprovat inicialment
les bases que han de regir la concessió del XI PREMIS A L’EMPRENEDURIA als millors projectes de creació
d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre.
Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, aquestes bases mitjançant un anunci que es publicarà
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència de
l’anunci anterior al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es fa constar que si no es presenten reclamacions
ni al·legacions, l’esmentada aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb
l’article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el següent text:
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió del XI Premi a l’emprenedoria atorgat pel Consell Comarcal
del Baix Ebre, any 2017
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió del Premi a l’emprenedoria, destinat a reconèixer la iniciativa
emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al
desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball. Aquest concurs és una iniciativa del
Consell Comarcal del Baix Ebre i pretén fomentar l’esperit emprenedor i innovador, impulsar la generació d’idees que
solucionin necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis reals.
2. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment de
concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

4. Requisits per a participar en el concurs
Es poden presentar projectes que hagin iniciat l’activitat a partir del 15 de novembre del 2016 fins al 30 de novembre
del 2017 (acreditació d’inici d’activitat amb l’alta censal definitiva a l’Agència Tributària, model 036/037).
Totes aquelles sol·licituds que no hagin fet efectiu l’inici de l’activitat amb el termini especificat anteriorment quedaran
desestimades. D’aquesta forma, el jurat només podrà avaluar les sol·licituds que hagin estat efectives en relació a
l’activitat prevista.
Queden excloses de la convocatòria les empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que
ocupen a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions d’euros o que el seu balanç sigui superior a 43
milions d’euros), o les que més del 25% del seu capital sigui ostentat per una o més empreses considerades com
a grans segons la definició anterior.
També queden excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria les empreses amb capital íntegrament públic.
És incompatible la condició de participant en el concurs per a totes aquelles persones relacionades de forma
institucional i/o contractual amb les institucions convocants i/o amb el jurat. La condició de persona guanyadora
d’anteriors edicions d’aquest mateix premi és incompatible amb la condició de participant d’aquesta edició.
5. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat) s’han d’acompanyar
de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o fotocòpia degudament confrontada:
- Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de l’equip promotor.
- Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol·licitant i de totes les persones que participen en el projecte.
- Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte empresarial.
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3. Persones beneficiaries
Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells
emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.
A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb ànim de lucre.
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Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de
la documentació següent:
- Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037)
A més, totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un pla estratègic. Es
pot elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Consell Comarcal del Baix Ebre. A continuació
proposem un possible índex per elaborar un pla d’empresa. És tracta d’un índex orientatiu que s’haurà d’adaptar a
la situació concreta de cada empresa o organització.
- Sumari executiu.
Ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció
i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que pot
comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip
fundador.
- Presentació de l’empresa.
- Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat.
- Pla de màrqueting.
- Viabilitat tècnica i pla d’operacions.
- Pla d’organització i recursos humans.
- Pla economicofinancer.
- Aspectes jurídics i tecnològics.
- Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa.
- Annexos.
El pla d’empresa, a part de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtic (memòria USB,
amb format de visualització per a plataformes Windows).
6. Lloc i termini de presentació
La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar al Registre General del Consell Comarcal del
Baix Ebre, de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14h (c. Barcelona nº 152, Tortosa).
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de Tarragona de
l’anunci de la convocatòria i finalitza el 15 de novembre del 2017.

8. Instrucció i concessió. Jurat qualificador.
La composició del jurat qualificador és la següent:
President:
- El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Vocals:
- Conseller responsable de l’àrea de Dinamització Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre.
- Un representant de cadascun dels grups polítics del Consell Comarcal del Baix Ebre.
- Tres persones rellevants de recorregut prestigi del món empresarial i acadèmic nomenades pel president del
Consell Comarcal.
- Un Representant de l’entitat col·laboradora amb l’edició del premi.
- Un tècnic/a de l’àrea de dinamització econòmica i ocupació..
- Un tècnic/a funcionari/a que actuarà com a secretari del jurat amb veu però sense vot.
El jurat qualificador és l’encarregat de:
- Acceptar o excloure les proposes presentades, i fer constar a l’acta –si s’escau- les raons de l’exclusió.
- Preseleccionar les propostes presentades.
- Avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els guanyadors del premi.
- Aplicar els criteris establerts en les bases i resoldre les incidències o qüestions no previstes que es plantegin.
El jurat pot considerar oportú escoltar els finalistes abans de la decisió. En aquest sentit, el participant es compromet
a desplaçar-se al lloc de les deliberacions en cas de resultar finalista i ser requerit pel jurat.
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7. Procediment de tramitació
Un cop rebudes les sol·licituds per part dels tècnics de l’Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació, s’avaluarà
que compleixin els requisits esmentats a la base quarta. Si és així, es trametran als membres del tribunal. En cas
de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a
la valoració de cap sol·licitud que no compleixi les característiques esmentades a la base quarta.
Per a l’esmena de defectes es requerirà al sol·licitant per escrit, per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, es presenti la documentació sol·licitada. Si transcorre aquest
termini i no es presenta la documentació demanada es descartarà la sol·licitud i es deixarà fora de concurs.
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En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres. Si cal,
el vot del president del Consell Comarcal és de qualitat.
El Jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del Jurat és inapel·lable.
9. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds.
En la fase d’avaluació és valorarà el document del pla d’empresa a partir de l’anàlisi de la idea de negoci i la
seva potencialitat, la coherència del pla d’empresa, la viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte; l’equip
promotor i les previsions de creixement de l’empresa pel que fa tant a la facturació com a la creació de llocs de
treball.
A efectes d’avaluar els projectes amb la màxima objectivitat, a continuació s’estableixen els següents criteris de
puntuació. Puntuació màxima 100 punts.
- Viabilitat tècnica, econòmica i comercial del projecte: 50 punts.
- Creació de llocs de treball: 15 punts.
- Innovació i valor afegit del projecte: 15 punts.
- Aplicació de criteris de qualitat i responsabilitat social empresarial. 10 punts
- Presentació del projecte. Estructura i continguts del pla d’empresa. 10 punts.
10. Valoració de les obres
Els membres del Jurat es reuniran durant el mes de desembre i posaran en comú la puntuació atorgada a cada
projecte, que no superarà els 100 punts, d’acord amb la base novena.
11. Resolució i lliurament del premi
El lliurament del premi es farà en un acte institucional al mes de desembre de 2017. El dia, hora i lloc s’anunciarà
oportunament.
El pagament es realitzarà un cop s’hagin fet les comprovacions oportunes per part de l’organització a fi i efecte que
el guanyador sigui el titular del projecte i aquest ja hagi iniciat la seva activitat.
12. Dotació del premi
Hi haurà 1 premi i, a criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit amb la següent dotació:
1er premi.
El premi consistirà en una dotació econòmica de 1000 euros,i la cessió durant un any dels espais comuns del Viver
d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova. (des de la data de lliurament del premi).
A més, el projecte guanyador del concurs obtindrà l’assessorament tècnic i el suport logístic dels tècnics del Viver
d’empreses per fer l’acompanyament tècnic necessari del nou projecte.

13. Qüestions generals
- La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació d’aquestes bases.
- La presentació de la sol·licitud comporta, així mateix, el compromís del seu titular a no retirar-la de concurs.
- Els premiats hauran d’informar al Consell Comarcal del Baix Ebre de totes les incidències en relació a les
actuacions premiades.
- El Consell Comarcal del Baix Ebre garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels participants, que
és propietat exclusiva dels autors. Malgrat tot, el Consell Comarcal pot difondre les característiques generals de
la proposta, així com el nom de la persona guanyadora del concurs.
- Les dades personals que el Consell Comarcal sol·liciti als usuaris es destinaran exclusivament a les finalitats
expressades en cada cas i es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, 1 de març de 2017
El president, Daniel Andreu Falcó

https://www.dipta.cat/ebop/
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Accèssit.
A criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit. Aquest consistirà en la cessió durant un any dels espais comuns del
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova..

