CATEGORIA A.- Noves línies empresarials:
A.1. Empreses en les que hi treballin de 4 a 15 persones ( incloent la
persona responsable del projecte)

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té com a objectiu fomentar l’activitat
empresarial, potenciar les empreses establertes en el municipi i donar suport a les
iniciatives que possibilitin la creació d’ocupació, l’autoocupació de les persones en
situació d’atur i l’èxit empresarial.

CATEGORIA B.- Empreses de recent o nova creació.

ANNEX

TCAT P
Teresa
Padrós
Casañas DNI
39030524F
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APROVACIÓ BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CINQUENA EDICIÓ
DEL CONCURS DE FOMENT A L’EMPRENEDORIA 2019.

B

A.2. Empreses en les que hi treballin un màxim de 3 persones ( incloent
la persona responsable del projecte)

CVE 2019017504

Paral·lelament, s’aprovà la convocatòria, que restarà condicionada al resultat de
l’exposició pública de l’expedient per a la concessió de la Cinquena edició del
Concurs de Foment de l’Emprenedoria al municipi de Palau-solità i Plegamans
per a l’exercici 2019 en les seves categories:

Data 17-5-2019

El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en sessió de data 25 d’abril
de 2019 ha aprovat les Bases particulars reguladores de la Cinquena Edició del
Concurs de Foment de l’Emprenedoria que es transcriuen en annex, exposantles al públic en aplicació del disposat pel DL 2/2003 de 28 d’abril i de l’article
124.2 del ROAS, aprovat per Decret 179/95. als efectes pertinents pel termini de
vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament
i a la pàgina web municipal, a més d’inserir una referència d’aquesta publicació
en un diari de difusió local, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. Si
transcorregut aquest termini no se n’hi ha presentat cap, s’entendran aprovades
definitivament.

A

ANUNCI

Les assignacions econòmiques a les quals fan referència les presents bases tenen
caràcter voluntari i eventual, són revocables o reduïbles en els supòsits previstos per la
normativa general de les subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap
dret a l’obtenció d’altres assignacions en anys posteriors i no es poden al•legar com a
precedent.
L’atorgament econòmic es condiciona al compliment de la finalitat establerta en les
presents bases.
La gestió de les assignacions econòmiques s’efectuarà d’acord amb els principis de :
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans quedarà exempt de les responsabilitats civil,
mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin
obligades les persones beneficiàries. El destí de les assignacions econòmiques
concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.
Les persones sol•licitants no podran desenvolupar una activitat il•lícita que suposi
discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o
vagi contra els drets humans.
Les dades de caràcter personal que es reflecteixin en la documentació de sol•licitud,
s’incorporaran als fitxers de dades de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb la
finalitat de facilitar la gestió dels serveis que presta aquesta entitat.
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Segons la regulació dels articles 101.7 i D.A. 31ª.3.d de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, del Impost sobre la Renda de las Persones Físiques, tot allò que es rebi en
recursos econòmics procedents d’un concurs i que superi els 300€, està subjecte a
retenció del 19%.

Data 17-5-2019

El règim jurídic de referència de la present convocatòria serà la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, Llei General de Subvencions.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.- RÈGIM JURÍDIC

B

Aquesta iniciativa parteix del Servei Municipal d’Ocupació i Empresa Palau Avança, que
posa a disposició d’aquest concurs els recursos per tal d’afavorir i donar impuls al teixit
empresarial del municipi, fomentant el desenvolupament i l’enginy del territori, facilitant
el creixement econòmic i l’oferta de nous llocs de treball.

A

Les presents bases descriuen l’interès del consistori en oferir un incentiu a les persones
emprenedores en la seva lluita diària per posicionar-se en el mercat productiu.

https://bop.diba.cat

Aquest concurs, tant la convocatòria, com la valoració de les candidatures presentades,
com el lliurament està organitzat per Palau Avança, servei municipal d’ocupació i
empresa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
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L’economia del país ha ressorgit i millorat malgrat les dificultats que encara existeixen,
de la mateixa manera que ho ha fet la del municipi de Palau-solità i Plegamans, però la
transformació de la indústria obliga les empreses a adequar-se a les noves necessitats
del mercat . Aquestes necessitats obliguen a obrir noves línies, nous mercats on vendre
els productes i/o serveis i el “Concurs Emprenedoria i Empreses 2019” és un recurs per
potenciar , estimular i afavorir l’actitud emprenedora, el creixement econòmic, la creació
de llocs de treball i l’estabilitat de les empreses vinculades amb el municipi perquè tenen
la seu fiscal i social a Palau-solità i Plegamans.

A

2.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I ORGANITZADOR

A.1. Empreses en les que hi treballin de 4 a 15 persones ( incloent la persona
responsable del projecte)
A.2. Empreses en les que hi treballin un màxim de 3 persones ( incloent la
persona responsable del projecte)
CATEGORIA B.- Empreses de recent o nova creació (des de l’1 de gener de 2018 a
l’actualitat), que el dia del lliurament dels resultats del concurs estiguin donades d’alta
d’autònoms
4.- REQUISITS
Poden participar al concurs:
Totes les persones que representin un projecte empresarial ubicat amb seu social i fiscal
a Palau-solità i Plegamans. Es valorarà que l’empresa formi part del Cens d’Activitats
Municipals d’acord amb la normativa vigent actual.

Data 17-5-2019

CATEGORIA A.- Noves línies empresarials: Empreses amb llarg itinerari de
funcionament i que entre gener de 2014 i fins a l’actualitat, hagin creat un nou projecte
dins la seva empresa que hagi generat noves perspectives empresarials, una nova línia
de producció, una nova iniciativa o una nova àrea de treball que representi una innovació
i hagi servit per ampliar les contractacions i millorar la productivitat, d’empreses creades
abans de desembre de 2017:
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S’estableixen 3 tipologies d’empreses:
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3.- CATEGORIES DEL CONCURS

B

5.- COM PRESENTAR-SE I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Obligacions per a totes les categories:
- La sol•licitud de participació en el concurs que regula aquestes bases suposa
l’acceptació específica de les mateixes.
- No tenir cap deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ni amb la Seguretat
Social, ni amb l’Agència Tributària estatal ni amb la Generalitat de Catalunya
- Conservar els documents justificatius de l’ús que s’hagi donat als fons rebuts inclosos
els documents electrònics durant 6 anys
- Disposar d’una adreça de correu electrònic de contacte a efectes de comunicació dels
tràmits vinculats a aquesta convocatòria.
- No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13
de la llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions.
- Rebre assessorament per part del Servei Palau Avança que constarà de dues sessions
formatives que els/les ajudarà a capacitar per fer una bona presentació de la candidatura
així com es donaran eines útils en el desenvolupament del seu projecte. És obligatòria
l’assistència a les accions formatives

A
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6.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Data 17-5-2019

a. Sol·licitud segons el model normalitzat, signada per totes les persones que
formen part de l’equip promotor
b. Còpia del DNI de la persona sol•licitant i acreditació del vincle amb l’empresa o
entitat que participa en el concurs
c. Acreditació del vincle de l’empresa i/o de l’empresari/a i/o entitat amb el municipi
de Palau-solità i Plegamans
d. Còpia de les escriptures de constitució de l’empresa en la que hi consti el nom
del sol•licitant en el cas de Pimes.
e. En el cas d’empreses d’un/a sol/a treballador/a, caldrà aportar alta autònoms i
còpia del pagament de la quota d’autònoms del mes de juny 2019.
f. Resum del projecte segons el model normalitzat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La documentació que s’ha de presentar per prendre part a la convocatòria és la que
s’indica a continuació. Els formularis normalitzats es poden trobar a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans , secció tràmits i gestions, tràmit inscripció
el
concurs
d’emprenedoria
i
empresa:
http://www.palauplegamans.cat/pag508/pl81/tramits/id317/sollicitud-d-informacio-iassessorament-per-a-la-creacio-d-una-empresa.htm

- Participar en la tarda d’emprenedoria i empresa en la que es repartiran els premis, es
farà una conferència formativa i un networking empresarial.

B

- Fer una presentació del seu projecte empresarial davant un tribunal per a la valoració.

-També serà necessari que en les contractacions que puguin fer les empreses
beneficiàries al llarg de l’any següent a la percepció del premi, es gestioni l’oferta
comptant amb les aportacions del servei Palau Avança i, prioritzant les usuaris d’aquest
servei per sobre d’altres ens i empreses de selecció.
7.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de candidatures al concurs, serà a partir de la finalització de
l’exposició pública de les presents bases, data que apareixerà a la WEB de l’Ajuntament
i altres mitjans de comunicació i, fins el 24 de juliol de 2019.
La presentació de la sol•licitud per formar part de la convocatòria cal fer-la per internet,
a l’apartat de tràmits i gestions de la web de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana, situada a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça
de la Vila, 1, està oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores per resoldre dubtes o
incidències.
Les empreses i entitats acceptades, seran informades i es procedirà a la preparació del
seu procés de participació en la convocatòria.

https://bop.diba.cat
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-Serà necessari que als 6 mesos de la percepció de la subvenció, les empreses
perceptores accedeixin a informar l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans des de
Palau Avança, de l’aprofitament dels diners rebuts en accions de millora per a l’empresa,
justificant amb factures les inversions fetes en la millora de l’empresa. En cas que les
accions de millora encara no s’hagin fet, en els 6 mesos següents es tornarà a informar
a Palau Avança de les millores fetes a l’empresa amb els diners rebuts. En cas que al
cap d’un any d’haver rebut els diners del premi, no hi hagi hagut despeses justificables
en millores per l’empresa caldrà retornar els diners rebuts a l’ajuntament que els revertirà
en altres accions de foment a l’emprenedoria i suport empresarial.

Data 17-5-2019

-Les obligacions explícites de les empreses sol•licitants seran l’acceptació i compliment
de les bases explicitades i publicades i el revertir la quantitat rebuda en accions de
millora per a l’empresa, els processos de comercialització dels productes o serveis, el
local que acull la seu social de l’empresa, les eines de treball o millores en els processos
de producció.
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- Que el/la sol•licitant desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels
permisos exigibles relatius a la seva activitat.

A

- Complir el règim d’incompatibilitats vigent.

8.- JURAT

-

Alcalde/essa de Palau-solità i Plegamans o persona en qui delegui

B

El jurat estarà constituït per 7 membres:

Un/a professor/a coordinador/a de pràctiques Dual de l’IES

-

Tècnic/a de prospecció d’empreses del municipi

-

Tècnic/a d’emprenedoria del servei Palau Avança

9.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Els candidats prepararan una presentació que es farà pública davant del jurat avaluador,
els quals valoraran la qualitat del projecte i les possibilitats de viabilitat de l’empresa. Es
puntuarà tenint en compte els següents criteris de valoració:
Es valorarà en les tres categories els criteris generals que poden aportar valor afegit als
projectes empresarials (50 punts)
a. Mesures de foment d’igualtat d’oportunitats (10 punts)
b. Desenvolupament d’activitats d’interès socials (10 punts)
c. Foment de respecte i millora del medi ambient (10 punts)
d. Inserció de persones en risc d’exclusió social (10 punts)
e. Gestió cooperativa sense ànim de lucre (10 punts)
Pels que es presentin a la categoria A es tindran presents els següents criteris de
valoració específics (60 punts en total):
f.

Iniciativa del nou projecte o la nova línia de producció(10 punts)

g. Resiliència (10 punts)
h. Estratègia comercial (10 punts)
i.

Adaptació del negoci durant els anys de crisi (10 punts)

j.

Presentació de l’empresa (10 punts)

k. Expectatives de futur (10 punts)

A

-

https://bop.diba.cat

Tècnica d’empresa de Palau-Avança
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-
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Una persona representant de l’associació d’empresaris Palau Industrial

Data 17-5-2019

-
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Una persona representant de l’associació de comerciants de Palau-solità i
Plegamans

B

-

Iniciativa (10 punts)

m. Competitivitat en el territori (10 punts)
n. Viabilitat (10 punts)
o. Estratègia comercial (10 punts)

https://bop.diba.cat

l.

A

Pels que es presentin a la categoria B es tindran presents els següents criteris de
valoració específics (60 punts en total):

Categoria A.
A.1. Empreses en les que hi treballin de 4 a 15 persones ( incloent la
persona responsable del projecte) 6.000€
A.2. Empreses en les que hi treballin un màxim de 3 persones ( incloent
la persona responsable del projecte) 4.000€
Categoria B. Empreses de recent o nova creació 6.000€
El jurat podrà concedir accèssits per un màxim de 4.000€ distribuïts entre els projectes
no premiats que es considerin adequats i amb perspectives de futur.
Segons la llei IRPF Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del “Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio” , Els premis de
concursos, rifes i similars queden regulats en els articles 101.7 y D.A. 31ª.3.d, i per tant,
estan subjectes a retenció en origen del 19% si superen els 300 euros.
11.- RESOLUCIÓ I COMUNICACIÓ DELS/DE LES GUANYADORS/ES
El Jurat, establert al punt 8è de les presents bases, atendrà les presentacions i defenses
prèvies dels respectius projectes de cada candidat, així com el treball que hagin fet a les
sessions de formació, i farà una proposta/informe, basat en l’acompliment dels criteris
de valoració (article 9è); que es remetrà a l’Òrgan Competent en ordre d’adjudicar els

CVE 2019017504
Data 17-5-2019

10.- DOTACIÓ
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Per tal de facilitar la presentació dels projectes empresarials, el servei Palau Avança
posarà a disposició de les persones inscrites, un consultor que els ajudi a presentar la
seva empresa o servei.

B

q. Expectatives de futur (10 punts)
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p. Presentació de l’empresa (10 punts)
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L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans farà difusió de l’acte dins del marc de la “Tarda
d’Emprenedoria i Empreses” del nom dels guanyadors, del nom de les empreses i
també dels projectes empresarials que presenten. La difusió es farà mitjançant via Web
municipal, xarxes socials i nota de premsa.
En l’acceptació de les bases, les persones participants en el concurs, accepten la
publicació d’imatges en les esmentades vies de comunicació en les que hi poden
aparèixer.

Pàg. 8-8

El dia en que es realitzi la “Tarda d’emprenedoria i empresa”, els candidats tenen el
compromís de participar i fer públiques les seves presentacions. El mateix dia, es faran
públiques les valoracions prèvies i l’adjudicació preceptiva dels premis.

A

premis del concurs, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, que decidirà.

La inscripció en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i la incorporació de les
dades donades al fitxer municipal de Cens d’Empreses.

L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

B

Palau-solità i Plegamans, 8 de maig de 2019

Data 17-5-2019

Correspon al Servei Palau Avança la capacitat per resoldre qualsevol incidència que es
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
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En cas que alguna categoria quedi deserta per la no existència de candidatures aptes,
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans reservarà la partida per revertir-la en altres
accions de foment a l’emprenedoria i suport empresarial.
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12.- DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
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