BASES D
DE LA 14a EDICIÓ
E
DEL PREMI
P
JOVE EMPRENED
DOR/A

1. Objeccte de la con
nvocatòria.
Amb l’ob
bjectiu de fo
omentar l’essperit d’emppresa entre els
e joves de la comarcaa i d’estimula
ar i promourre
els valorrs que distin
ngeixen les empreses i activitats ecconòmiques
s en generall, el Consell Comarcal de
d
la Segarra amb la col·laboraciió de la Pa eria de Cerrvera i de la
a Direcció G
General de Joventut del
Departa
ament Treba
all, Afers Socials i Famíílies, convocca la 14a edició del prremi jove em
mprenedor/a
a,
que es rregirà per aq
questes base
es.
Els prem
mis s’atorga
aran als pro
ojectes d’au
utoocupació
ó més innovvadors i am
mb més pottencialitat de
d
creixement de nego
oci i creació
ó de riques a i llocs de
e treball. També es vallorarà la pro
omoció de la
a.
comarca
Hi haurà
à dos premis atorgats pel Consell Comarcal amb la col·laboració dee la Direcció
ó General de
d
Joventutt:


Un primer premi de 1.000 € a càrreec del Conse
ell Comarcall de la Segarrra



Un segon prremi de 800
0 € a càrrec d
de la Paeria
a de Cervera



Un tercer prremi de 500 € a càrrec d
del Consell Comarcal
C
de
e la Segarra

2. Requisits de les persones
p
candidates
2.1.- Hi poden participar totes aquelles em
mpreses (em
mpresaris individuals, S
S.A., S.L., coo
operatives,....)
creadess a partir dell 14 de nove
embre de 2 015 que tin
nguin com a titular, prom
motor o socci principal un
u
jove que
e no superi els
e 35 anys en el momeent de la presentació de la sol·licitudd.
2.2.- No
o es conside
eraran nouss projectes empresarials els que siguin
s
fruit d’un traspà
às de negocci.
Tampoc podran opttar al premi els canvis d e forma juríídica ni l’ampliació o el ttrasllat d’un
na activitat. Sí
S
que es ttindrà en co
ompte els ca
asos en què una empre
esa, malgrat no ser de nnova creació
ó, presenti un
u
projecte
e que suposi un grau d’innovació su
ubstancial qu
ue el jurat co
onsideri proou interessan
nt.
2.3.- La seu social de
d l’empresa
a ha d’estar ubicada a qualsevol
q
mu
unicipi de laa Segarra.
2.3.- Perr a obtenir la
a condició de beneficiarri de la prese
ent convoca
atòria s'haurà
rà d'acreditar el següentt:
- Estar al co
orrent de le
es obligacion
ns tributàrie
es i per la prestació
p
dee serveis am
mb el Conse
ell
ió
Comarca
al de la Segarra i els seus organ
nismes autò
ònoms. En el
e cas de n o aportar documentac
d
acredita
ativa, amb la
a sol·licitud s'autoritza
s
aal Consell Co
omarcal de la
l Segarra a incorporar a l'expedien
nt
de concessió i a travvés de mitja
ans telemàti cs l'esmenta
ada acredita
ació.
- Estar al co
orrent de less obligacionss tributàriess amb l'Estatt i no tenir ddeutes amb
b la Segureta
at
Social.



3. Prese
entació de le
es sol·licitudss.
Per partticipar en la 14a edició del
d premi jovve emprene
edor/a s’ha de
d presenta r:
- iinstància
- ffotocòpia DN
NI i del CIF si
s en té
- m
memòria de
escriptiva de
el projecte o Pla d’Emp
presa (prese
entació de l’’equip prom
motor amb le
es
d
dades perso
onals, acadè
èmiques i prrofessionalss; presentació del projeccte amb la denominació
d
ó,
p
proposta de
e valor, motiu
us pels qualls s’ha creatt l’empresa; pla econòm
mic-financer)
- a
alta d’activittat, alta de la nova acttivitat (mode
el 036 o mo
odel 037), o bé alta de
e la Segureta
at
S
Social
- ffactures justtificants de la inversió rrealitzada am
mb l’acredita
ació del seu pagament
La data màxima de presentació
ó de la sol·liccitud és el dia 25 de novvembre de 2
2016 fins a les 14 hore
es
al registtre del Conse
ell Comarcal, situat al P
Passeig de Ja
aume Balme
es, 3, 25200
0 de Cervera
a.
4. Òrgan
n de decisió
El jurat d
del premi esstarà formatt per:
Presiden
nt: Sr. Xavie
er Casoliva Pla, presideent del Consell Comarc
cal de la Seegarra o persona en qui
delegui
Vocals:
Sr. Jordi Porta, consseller Comarrcal de Joven
ntut.
Sr. Miqu
uel Julià, con
nseller Coma
arcal de Pro moció econò
òmica.
Sr./Sra. conseller/a
a representant dels grupps de l’oposiició.
Sra. Ainh
hoa Barrionuevo, regido
ora de la Paeeria de Cervvera.
Sra. Ann
na Gomà, representant del
d servei coomarcal de joventut.
j
Sra. Montse Solà, re
epresentant del servei d
de promoció
ó econòmica.
Sra. Marta Casals, tècnica
t
de promoció ecoonòmica del Consell Com
marcal de laa Segarra
Sra. Esth
her Trilla, tècnica de pro
omoció econ
nòmica de la
a Paeria de Cervera
C
Secretarri: Sr. France
esc Sarri Capdevila, seccretari del Co
onsell Coma
arcal o persoona en qui delegui.
El jurat podrà reuniir-se de form
ma plenària o en comissions i si ho
o considera oportú podrà convidar a
alguna e
empresa o in
nstitució de la comarca..
El jurat e
es reserva la competèn
ncia de resolldre qualsevvol eventualitat que puggui sorgir en
n el procés de
d
delibera
ació i atorgam
ment del pre
emi.



5. Criterris de valoració.
Impacte
e socioeconò
òmic. Valoració objectivaa
d treball (M
Màx. 25 puntts)
a) Creacció de llocs de
Creació d'1 o 2 llocss de treball: ................... .....................................................................10
Creació de més de 2 llocs de tre
eball: ................................................................................ 20
ades (fins a u
Contracttació de perrsones atura
un màxim de 5):
P
Persones atturades:

2

Dona:

1

A
Amb
alguna discapacitaat:

1

Major de 45
5 anys:

1

*Si no e
es contracta a jornada completa es puntuarà la
a part proporrcional
nvolupamen
nt de petitess poblacionss o nuclis (Màx.12 punts
s)
b) Desen
Cervera i Guissona ....................
.
........................................................................................... 6
Torà i Stt. Guim de Freixenet
F
................................................................................................ 9
Resta de
e municipis.. Actuació urrbana i agre gats ............................................................ 12
es d’interès prioritari. Va
aloració quaalitativa
Aspecte
ector (Màx. 35 punts)
a) Innovvació en el se
Projecte
e innovador a la comarca
a ....................................................................................... 15
Projecte
e innovador al
a municipi .......................................................................................... 10
Projecte
e que promo
ocioni i posiccioni en el m
mercat la com
marca........................................ 10
m d’inversió (Màx. 10 pu
unts)
b) Volum
Grau d’inversió feta en la posad
da en marxaa del projecte ............................................... 10
es tecnologiies(Màx.10 punts)
c) Utilització de nove
Posicion
nament a less xarxes socials (Faceboook, twitter, blog,…) ...................................... 5
Tenir un
na web pròpiia ........................................................................................................... 5

d) Respo
onsabilitat social(Màx.
s
8 punts)

Mesuress d’estalvi i eficàcia
e
ene
ergètica............................................................................... 4
Mesuress que facilitin la concilia
ació entre la vida familia
ar i laboral ................................. 4

elecció.
6. Resulltats de la se
La resolució serà inapel·lable i es divulgaarà a travéss dels mitja
ans de com
municació qu
ue el Conse
ell
Comarca
al cregui con
nvenients. El
E lliurament es farà en un
u acte públic convocatt a l’efecte.
El/la gua
anyador/a es
e compromet a fer pub licitat del prremi rebut.
Cervera,, 2 de setem
mbre de 201
16
El presid
dent

Xavier C
Casoliva i Pla
a

