BASES DEL CONCURS DEL PREMI JOVE EMPRENEDOR/-A 2015
i següents
Primera : Definició, objecte i finalitat del concurs
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb el suport de la Direcció General
de Joventut, convoquen anualment el concurs del premi al jove
emprenedor/a del Pallars Jussà, per empresaris de fins a 40 anys.
Aquests premis, tenen com a objectiu fomentar l’esperit d’empresa entre
els/les joves de la comarca amb idees innovadores i alhora facilitar-los la
posada en marxa dels seus negocis, donada la necessitat de modernització
del sector productiu del Pallars Jussà.
Segona : Normativa del concurs
El concurs es regirà, a més a més de la normativa legal aplicable, per les
presents bases.
Tercera : Requisits de participació
Podran participar en el concurs tots aquells projectes empresarials endegats
al Pallars Jussà, el titular o titulars dels quals tinguin fins a 40 anys, l’edat
es computarà en el moment de fer la sol·licitud. Si es tracta d’una societat o
cooperativa, la majoria dels seus integrants hauran de complir aquest
requisit.
El premi s’atorgarà al projecte empresarial endegat a la comarca del Pallars
Jussà, més innovador, amb més potencialitat de creixement de negoci, i
que potenciï la creació de riquesa i de llocs de treball.
En el marc de foment d’accions de transversalitat de gènere, per afavorir la
visualització del talent femení i els projectes empresarials promoguts per
dones, es crea el premi especial a la “Jove Emprenedora”
No es consideraran nous projectes empresarials els que siguin fruit d’un
traspàs de negoci. Tampoc podran optar al premi els canvis de forma
jurídica ni l’ampliació o el trasllat d’una activitat.
Sí que es tindran en compte els casos en què una empresa, malgrat no ser
de nova creació, presenti un projecte que suposi un grau d’innovació
substancial que el jurat consideri prou interessant.
Cadascun d’aquests projectes només es podrà presentar al concurs un sol
cop.

Quarta : Documentació que cal aportar
Models de sol·licitud i d’identificació del projecte complimentats
Pla d’empresa. El Consell Comarcal elaborarà el pla d’empresa a aquells
emprenedors que ho sol·licitin a través del Servei de Creació d’Empreses
(Cat- Emprèn )
•
Certificat de viabilitat Cat-Emprèn.
•
Fotocòpia compulsada del DNI (De tots els titulars de l’empresa, en el
cas d’una societat o cooperativa).
•
NIF de l’empresa en cas de societats o cooperatives
•
Alta d’autònoms en cas de particulars.
•
Alta al cens d’activitats econòmiques.
•
Acreditació de tenir treballadors (si s’escau) mitjançant còpia de
contractes i TC1/TC2.
•
•

Cinquena : Composició i competències del jurat
El jurat estarà format per:
President: President del Consell Comarcal del Pallars Jussà o persona en
qui delegui
Membres de les diferents entitats del sector del comerç i la indústria de la
comarca, així com un representant de l’empresa guanyadora de l’edició
anterior.
Secretària: Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà o persona en
qui delegui
La decisió del jurat serà inapel·lable, podent declarar desert el premi.
El jurat està facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes
bases. Els participants pel sol fet d’inscriure’s, les accepten plenament.
La data de la reunió del jurat serà anunciada per l’organització.
Sisena: Criteris d’avaluació
Per avaluar el projecte es tindran en compte els criteris següents:
• Originalitat i grau d’innovació de la proposta
• Creació de llocs de treball
• Contribució al desenvolupament d’una zona rural
• Potencialitat del negoci
Viabilitat tècnica i econòmica acreditada amb un certificat de viabilitat. El
Consell Comarcal emetrà aquest certificat a través a través del Servei de
Creació d’Empreses (Cat-Emprèn)
• Volum d’inversió

Setena: Els premis

Hi haurà un premi de 1.500 €. Als premis se’ls aplicaran les retencions
d’impostos que corresponguin.
En la categoria de “Jove Emprenedora” es reconeixerà la guanyadora amb
un obsequi representatiu de la comarca.
La resolució del jurat serà inapel·lable.
Vuitena: Termini i lloc de presentació dels projectes
El termini per presentar els projectes serà el que s’estableixi en la
convocatòria corresponent.
Els projectes s’hauran de presentar al Registre del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, al carrer Soldevila, 18 de Tremp.
Els possibles candidats poden demanar informació i assessorament al Servei
Comarcal de Joventut del Consell Comarcal.
Novena: Lliurament de premis
El lliurament de premis tindrà lloc el dia que determini el jurat.
Disposició final
Aquesta normativa entrarà en vigor una vegada duts a terme els tràmits
preceptius d’aprovació per part de la Junta de Govern del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i acomplerta la fase d’informació pública en el Butlletí
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no s’acordi de modificar-la
o deixar-la sense efecte.
Tremp, Pallars Jussà, 20 d’octubre de 2015
El president
Sr. Constantí Aranda i Farrero

