1rs PREMIS A L’EMPRENEDORIA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
BASES REGULADORES

Bases reguladores dels primers Premis a l’Emprenedoria per la creació d’empreses i
foment de l’ocupació al municipi de Palau-solità i Plegamans.

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té com a objectiu atraure nous projectes
empresarials. Innovadors, generadors d'activitat econòmica i d’ocupació, , integradors
en lo social i que representin un lligam i reforç pel nostre teixit econòmic.

Les presents bases pretenen oferir un incentiu als nous emprenedors, per tal de
despertar l’esperit creatiu, i innovador dels nostres conciutadans.
Aquesta iniciativa parteix del Servei Municipal d’ocupació i empresa PALAU AVANÇA,
que posa a disposició d’aquest Premis, els recursos per tal d’afavorir i donar un impuls
al teixit empresarial, fomentant el desenvolupament i enginy del territori; facilitant el
creixement econòmic i l’oferta de nous llocs de treball.

1. OBJECTIUS I ORGANITZADORS
En uns moments en el que la davallada de l'activitat econòmica, castiga al nostre país, i
de manera explícita a la nostra comarca, amb la destrucció sistemàtica de llocs de
treball ocorreguda als últims anys, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa en
marxa, els Primers Premis a l’Emprenedoria, per tal de dinamitzar el teixit econòmic i
la creació d'ocupació, mitjançant el foment d’actituds emprenedores.

ELS NOSTRES OBJECTIUS SON ELS SEGÜENTS:
-

Afavorir l’actitud emprenedora
Impulsar el creixement econòmic

-

Fomentar la creació de llocs de treball

-

Desenvolupar pràctiques sostenibles amb el medi ambient

-

Potenciar el sentit social a les empreses

-

Desenvolupar i investigar noves formes de relació laboral

Aquests premis estan organitzats per l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans, desenvolupats per PALAU AVANÇA, com a exponent del servei
d’ocupació i empresa del nostre Municipi.

2. CATEGORIA DELS PREMIS
S’estableixen tres tipus de premis:

-

Premi a EMPRENEDORS JOVES

Adreçats a joves d’entre 18 a 30 anys, que hagin desenvolupat una idea, projecte
empresarial, o de negoci que impliqui novetat sobre el tractament clàssic, i que
pugui ser materialitzat en un projecte real. La participació en el projecte podrà serhi de manera individual o col·lectiva

-

Premi a la INNOVACIÓ

Adreçat a projectes empresarials innovadors, que presentin una idea diferent a
l’existent, prioritzant l’originalitat, creativitat i enginy de l’idea i projecte
empresarial, i que alhora presentin un major potencial de creixement, incloent la
possible detecció i desenvolupament de nínxols d’ocupabilitat.

-

Premi DONES

Amb aquest Premi específic per a Dones Emprenedores, es pretén l'incentivació
dels projectes d'autoocupació i emprenedoria, encapçalats per les Dones del

nostre municipi, projectes que podran ser presentats, tant de manera individual
com a col·lectiva

3. Requisits
Poden participar als premis:
-

Preferentment, tots els veïns/nes empadronats/des al municipi de Palau-solità
i Plegamans, que presentin un projecte empresarial, de forma individual o
col·lectiva.

- Qualsevol persona

física i/o jurídica que tingui seu social a Palau-solità i

Plegamans en el marc del territori Eix Riera de Caldes (Santa Perpètua de la
Moguda, Polinyà, Sentmenat, La Llagosta i Caldes de Montbui), o que en el seu
projecte es denoti una millora del teixit productiu tant local com en l’àmbit de
l’Eix Riera de Caldes.

No s’acceptaran aquells projectes que presentin únicament un canvi de forma jurídica,
ni ampliació o canvi d’activitat, amb l'excepció de que aquest canvi suposi una millora
innovadora que requereixi una inversió de capital, contractació de persones,
especialment les que pertanyin a col·lectius socialment vulnerables, o suposin el
desenvolupament empresarial de joves, implicant un canvi organitzacional en el
desenvolupament habitual de l’empresa, facilitat així doncs, la creació de llocs de
treball, tenint especial interès aquells que suposin contractació de col·lectius en risc
d’exclusió social.

Els Projectes que puguin ser-hi creditors als Premis d'Emprenedoria, hauran d'haver
estat iniciats o estar en camí d’inici, des del 1/04/2013 fins al 10/09/2014.

Per poder participar en el concurs serà necessari presentar:
-

Pla d’Empresa, que inclogui una estratègia de Marketing, pla comercial i una
evolució estimada de ventes i creixement o expansió en el mercat

-

Pla Financer, amb un projecte mínim d’inversió a 3anys vista

-

Organigrama amb una descripció i relació dels llocs de treballs necessaris per
desenvolupar el projecte empresarial

-

Estimació de quins són els objectius que es plantegen amb la creació o posada
en marxa d’aquest negoci.

En el Pla d’empresa ha de contenir la informació següent:
-

Resum del projecte

-

Estudi de mercat (DAFO)

-

Pla de marquèting i estratègies de posicionament en el mercat

-

Pla econòmico-financer (capital, balanços, immobilitzat)

-

RRHH organització, relació i descripció dels llocs de treball

-

Annexos

Requisits específics per a cada premi:

a. Premi a EMPRENEDORS JOVES
S’hi podran presentar tots aquells joves d’entre 18 a 30 anys residents empadronats al
territori Eix Riera de Caldes, que presentin un projecte empresarial viable.

b. Premi a la INNOVACIÓ
Seran valorats tots aquells projectes que siguin innovadors i creatius, o bé que
proposin una millora en la qualitat de vida i/o en l’aplicabilitat de les noves tecnologies
i TIC.

c. Premi DONES
En aquest cas els premis aniran adreçat a projectes encapçalats per dones en la seva
totalitat.

4. Termini i lloc de presentació
El termini i lloc de presentació de candidatures empresarials s’obrirà el dia 1 d'Abril
del 2014 i finalitzarà el 10/09/2014.

Les sol·licituds cal registrar-les es presentaren a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
situades a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1, sota instància
facilitada per el propi Ajuntament.
Les sol·licituds s’adreçaren a PALAU AVANÇA servei d’empreses, a l’atenció de
Meritxell Moliner

5. Jurat
El Jurat estarà constituït per 6 membres:
-

Alcaldessa
Teresa Padrós i Casañas

-

Regidor d’Economia, Règim intern, Indústria i Ocupació
Joan Segrelles Grau

-

Interventor Municipal
Esaú Soto Martínez

-

Tècnica de Promoció Econòmica
Meritxell Moliner i Soto

-

Secretària Administrativa
Rosa Mª Hernández Mejías

-

Un representant de l’Entitat de Conservació
del Polígon Riera de Caldes nomenat per aquesta.

6. Criteri de valoració
En primer lloc es tindrà en compte la qualitat del Pla d’empresa del projecte i la
viabilitat d’aquest. Valorant molt positivament el respecte i millora del medi ambient,
l’assumpció de responsabilitat social de l’empresa, i que aquesta s’encamini als nous
nínxols econòmics i d’ocupació, cobrint necessitats no satisfetes al territori.

Per això es farà una valoració dels següents elements:

Creació de llocs de treball (20punt)
Es valorarà la previsió de creació de llocs de treball, incloent els socis o promotors del
projecte, les característiques contractuals i el perfil del contractant (col·lectius amb
especials dificultats d’inserció).

Grau d’innovació (40 punts)
Valoració de la creació d’un nou servei/producte inexistent al territori. (10 punts)
Valoració de millores en productes/serveis existents en el territori.

(5punts)

Valoració de l’aplicació de les NNTT pels processos de producció.

(5 punts)

Valoració de l’aplicació de les TIC als diferents processos de l’empresa.

(5 punts)

Valoració de noves formes d’organització de treball (teletreball,
xarxes on-line)

(10 punts)

Valoració d’innovacions en els processos productius o la seva
comercialització.

Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica (30 punts)

(5 punts)

Es valoraren els informes econòmics i el Pla financer presentat, així com la capacitat de
creixement i els objectius d’expansió desitjats.

Altres aspectes a considerar (10 punts)
Valoració de mesures d’igualtat d’oportunitats. (2’5punts)
Valoració del desenvolupament d’activitats d’interès social (inserció, col·lectius
vulnerables). (2’5punts)
Valoració del respecte i la millora del medi ambient. (5 punts)

7. Dotació de premis
Els premis es repartiran per categories i nivells, assignant un total de 16.000€ en
aportacions econòmiques:

a. Premi a EMPRENEDORS JOVES
PRIMER PREMI
Assignació de 2.000€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
SEGON PREMI
Assignació de 1.500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
TERCER PREMI
Assignació de 500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).

b. Premi a la INNOVACIÓ
PRIMER PREMI
Assignació de 2.000€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
SEGON PREMI
Assignació de 1.500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
TERCER PREMI

Assignació de 500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).

c. Premi DONES
PRIMER PREMI
Assignació de 2.000€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
SEGON PREMI
Assignació de 1.500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).
TERCER PREMI
Assignació de 500€ (independentment del nombre de membres que formen l’equip).

8. Documentació
Serà necessari presentar tota la documentació demanada a l’OAC de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans, sota instància que es facilitarà en el mateix Ajuntament i amb
registre d’entrada.
La documentació necessària és la següent:
-

DNI dels sol·licitants

-

PLA EMPRESA

-

PLA ECONÒMICO-FINANCER

-

Origen de la idea i OBJECTIUS a curt i llarg termini

-

Qualsevol documentació que es consideri rellevant o necessària per a la seva
valoració (targetes, flayers, tríptics, etc)

9. Resolució i comunicació dels premis
D’acord amb els informes finals, elaborats per la Tècnica de Promoció Econòmica, i
l’acta final, el jurat dictarà resolució per l’atorgament dels premis, condicionant la
seva adjudicació a les empreses guanyadores.

La comunicació a les empreses i persones guanyadores del concurs tindrà lloc en
acte públic en la FIRA PALAU 2014.

10. Justificació dels premis
Els guanyadors dels premis hauran de lliurar la documentació acreditativa sobre
l’inici de l’activitat empresarial:
-

CIF empresa

-

ALTA SS

-

Model 036

-

Full de compromís signat de la posada en marxa de l’empresa

11. Obligacions dels candidats
Les obligacions explícites dels sol·licitants seran les d’acceptació i compliment de les
bases explicitades en el document i publicades en portals públics.

La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits, donarà lloc a una sanció que
impossibilitarà la participació d’aquest concurs, el retorn del premi en el seu cas, i la
impossibilitat de presentació a un altre concurs d’aquesta mena per dos anys
consecutius.

12. Disposicions complementàries
Aquestes bases han estat aprovades i consensuades per tots els membres del jurat.
Una vegada transcorregut el període de presentació de candidatures, es procedirà a la
comprovació i revisió de documentació requerida.

En cas de que es detecti alguna mancança en la documentació requerida, l’organització
dóna un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació sol·licitada.

El jurat es reserva el dret de poder demanar als sol·licitants informació addicional o
aclariments sobre el projecte empresarial presentat a concurs.

Una vegada elaborada la llista de sol·licituds presentada, el jurat procedirà a la seva
valoració individual.

La declaració del jurat serà pública i es passarà per JGL per validar-se.

Existeix la possibilitat de que algun premi pugui quedar desert per la no existència de
candidatures aptes per el premi en concret.

Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta
convocatòria, respectant la confidencialitat sobre les dades dels projectes, actuant
sota el marc legal de la LOPD 15/1999.

La participació en el concurs implica la plena acceptació del contingut de les bases que
atenen aquest document.

Correspon als organitzadors la capacitat per resoldre qualsevol incidència que es pugui
presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.

A Palau-solità i Plegamans, 27 de març de 2014

