
  Número 149

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 4 d’agost de 2016

Número de registre 5551

CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

Anunci de bases i convocatòria del concurs Segon Concurs d’Emprenedoria del CETAP.

Núm. expedient PRS/2016/14

Per acord del Ple de 28 de juliol de 2016 s’han aprovat les bases del Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell
que   tenen   per   objecte   establir   les   condicions   per   regular   l’atorgament   de   premis   a   les   millors   idees
empresarials de la comarca, i s’ha acordat la seva convocatòria

Es fa públic per al coneixement general i als efectes de presentació de propostes al concurs.

La Seu d’Urgell, 1 d’agost de 2016
El president, Jesús Fierro i Rugall

Bases del Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell

Preàmbul
Amb la intenció de promoure i incentivar l’execució d’idees empresarials i facilitar el retorn i l’arrelament del
talent jove al món rural amb els serveis i recursos que ofereix el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt
Pirineu (CETAP, d’ara endavant) per al foment de l’emprenedoria a l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell, en col∙laboració amb el CEEI Lleida Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consorci GAL Alt
UrgellCerdanya i el programa Catalunya Emprèn, del Departament d’Empresa i Coneixement, convoca el
segon concurs d’emprenedoria de l’Alt Urgell.

Aquest concurs va adreçat a persones que actualment estiguin cursant estudis universitaris, a persones que
ja  hagin  obtingut  un  títol  universitari   i   que  tinguin   la   intenció  de  crear   la  seva  empresa   i  a  empreses
constituïdes que vulguin posar en marxa un projecte a l’Alt Urgell i generar així oportunitats d’ocupació al
territori.

Dins   de   la   convocatòria   del   concurs,   el   Consell   Comarcal   proposarà   una   acció   d’acompanyament,
seguiment i suport en la redacció de plans d’empresa, a les persones que s’inscriguin i siguin seleccionades.
L’objectiu  d’aquesta acció  és aportar  als  projectes una visió  pràctica per  part  de persones d’expertesa
reconeguda del món empresarial.

Per tal de garantir  la publicitat d’aquest concurs, es publicaran aquestes bases al BOP de Lleida, a les
pàgines web del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya, es farà difusió a
través de les xarxes socials,  intervencions a  les emissores de ràdio  i  es  farà  difusió  general  a tots els
ajuntaments i a les associacions empresarials de la comarca.

En   conseqüència   s’han   aprovat   les   bases   següents   que   regiran   la   convocatòria   del   segon   Concurs
d’Emprenedoria de l’Alt Urgell.

Bases del Concurs

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és reconèixer les millors idees empresarials que es materialitzin a l’Alt Urgell
presentades per estudiants universitaris o bé per persones que ja hagin obtingut un títol universitari, per part
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
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Els objectius principals d’aquest concurs són:

  Potenciar  la cultura emprenedora dels universitaris  i   les universitàries  i  de  les persones amb  titulació
universitària que impliqui el retorn del talent jove als territoris rurals.

 Donar suport a idees emprenedores madurades que donin lloc a la creació d’empreses i d’ocupació a la
comarca. Es  tracta d’idees amb una clara vocació  de realització   i,  per tant,  de creació   i/o consolidació
d’empresa a la comarca.

 Establir un sistema de mentoring o acompanyament empresarial a les persones concursants per part del
teixit empresarial amb reconeguda trajectòria professional que pugui aportar la seva visió pràctica.

 Donar a conèixer els serveis i recursos que ofereix el CETAP al món empresarial i a l’emprenedoria del
territori.

2. Naturalesa i finançament

2.1 Naturalesa
Aquests premis tenen naturalesa de subvenció i es regulen com a tal.

2.2 Finançament
Aquest Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell està cofinançat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el CEEI
Lleida i el Consorci GAL Alt UrgellCerdanya en el marc del programa de cooperació Leader Odisseu, pel
retorn del talent jove al món rural, cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

Aquest concurs compta amb la col∙laboració i participació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i del Programa
Catalunya Emprèn del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

3. Destinataris i terminis
Poden prendre part en aquest concurs:
• Persones físiques: hauran de ser majors d’edat i hauran d’estar en possessió d’un títol universitari (grau,
llicenciatura o diplomatura) o bé  acreditar formalment estar matriculat en algun centre universitari,  en el
moment de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP. També es poden presentar en grups d’un màxim
de quatre persones físiques.

• Persones jurídiques: les persones jurídiques en qualsevol de les seves formes societàries hauran d’estar
legalment constituïdes amb posterioritat al dia 1 de desembre de 2015 i caldrà que almenys una de les
persones sòcies compleixi les condicions exigides per a les persones físiques. S’exclouen les comunitats de
béns.

D’entre les persones que es presentin, i en la primera fase del concurs, se’n seleccionarà un màxim de 15
propostes que podran accedir a la segona fase.

4. Obligacions de les persones concursants: requisits
Les persones concursants hauran de proposar una idea empresarial innovadora i viable econòmicament que
pugui desenvoluparse a la comarca de l’Alt Urgell.

Les persones seleccionades s’hauran de comprometre a acollirse a un procés de mentoring (tutoria) per
part  d’un/a  expert/a  del  món empresarial  que   li  assignarà  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Urgell  per  a   la
redacció del pla d’empresa definitiu que serà valorat a la segona fase del concurs.

5. Fases i terminis

5.1 Fase 1: Preselecció
Caldrà inscriure’s al Consell Comarcal amb el formulari adjunt a l’annex 1 abans del proper 12 de setembre,
a les 14 hores. S’acompanyarà de la documentació acreditativa que es relaciona a la base 8.
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El Consell Comarcal comunicarà el resultat de la preselecció com a molt tard el 19 de setembre de 2016.

5.2 Fase 2: Concurs
Per prendre part en el concurs, les persones seleccionades hauran d’elaborar un pla d’empresa que pugui
donar lloc a la creació d’una empresa o de llocs de treball a l’Alt Urgell. El pla s’haurà de presentar com a
màxim el 20 d’octubre de 2016. 

6. Modalitat dels Premis
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci GAL Alt UrgellCerdanya en aquesta convocatòria poden
atorgar com a màxim, els premis següents:

1r premi:
 Atorgat pel CCAU: 1 any de lloguer gratuït al Viver d’Empreses de l’Alt Urgell al CETAP o , en el cas que
no sigui possible el seu establiment al Viver, l’import equivalent al 50% d’aquest lloguer anual per emprar els
recursos que ofereix el CETAP al món empresarial. 
 Atorgat pel CAUC: Un lot d’equipament tecnològic valorat en un màxim de 1.000 euros (IVA inclòs).

2n premi:
 Atorgat pel CCAU: 6 mesos de lloguer gratuït al Viver d’Empreses de l’Alt Urgell al CETAP o, en el cas que
no sigui possible el seu establiment al Viver,  l’import equivalent al 50% d’aquest  lloguer per emprar els
recursos que ofereix el CETAP al món empresarial.
 Atorgat pel CAUC: Un lot d’equipament tecnològic valorat en un màxim de 500 euros (IVA inclòs).

Sobre aquests imports s’aplicaran les retencions d’IRPF fixades en la normativa vigent.

En el cas que el projecte sigui presentat en grup:
  Respecte el  premi en equipament   tecnològic  que atorga el  CAUC es considerarà  atorgat  a   totes  les
persones, dividintse el seu import (a efectes de declaracions fiscals) entre aquelles. 
 Respecte el premi en lloguer gratuït del viver del CETAP, caldrà constituir una societat o una altra figura
amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, o bé es podrà designar una persona a títol individual entre les
del grup (aquesta decisió s’haurà de documentar amb l’acceptació expressa de cadascú).

A més, les persones guanyadores disposaran de l’assessorament necessari per a la posada en marxa de la
seva idea empresarial en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

7. Desenvolupament del concurs i comissions

7.1 Fase 1: Preseleccio: Comissió de selecció de projectes
Un cop tancat el termini de presentació de sol∙licituds inicials es constituirà la comissió de selecció per a
preseleccionar les candidatures que s’admetran al concurs.

Aquesta comissió de selecció està formada per: 
Presidència: Gerent del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

Vocalies:
 Gerent del Consorci Alt UrgellCerdanya
 Personal tècnic de suport del Programa Catalunya Emprèn a l’Alt Urgell
 Dinamitzador/a del CETAP, que farà les funcions de secretaria.
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La comissió de selecció obrirà en primer lloc el sobre núm. 2 per valorar la idea empresarial presentada i les
ordenarà per ordre de més a menys puntuació, amb criteris que tindran en compte la innovació i la viabilitat.

Un cop feta aquesta valoració procedirà a obrir el sobre núm. 1 per comprovar el compliment dels requisits
de  la persona sol∙licitant. Es podran preseleccionar un màxim de 15 propostes. La resta de sol∙licitants
formaran part d’una llista d’espera per cobrir possibles baixes o desistiments. En la mateixa comissió es farà
la proposta d’assignació de mentor/a.

7.2 Fase 2: Concurs: Comissió de valoració i criteris
Els plans d’empresa presentats dins el termini del 20 d’octubre de 2016 seran avaluats per una comissió de
valoració   formada per  persones expertes en  temes empresarials  de  la  comarca  i   representants  de   les
diferents administracions públiques.

La comissió de valoració estarà formada per: 
Presidència: Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell o persona en qui delegui

Vocalies: 
 Gerent del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 Gerent del Consorci Alt UrgellCerdanya
 Personal tècnic del projecte Odisseu pel retorn del talent jove al món rural
 Dos representants del sector empresarial de la comarca
 Personal tècnic de treball de l’Oficina de Joventut
 Personal tècnic adscrit al programa Catalunya Emprèn a l’Alt Urgell
 Dinamitzador/a del CETAP, que farà les funcions de secretaria.

Els acords que adopti la comissió de valoració hauran de ser com a mínim per majoria simple.

La comissió  de valoració   serà   l’encarregada d’avaluar  els  projectes presentats   i  designar   les persones
guanyadores del concurs.

Els aspectes que la comissió tindrà en compte per a avaluar les propostes seran:
 La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans de la proposta
 El caràcter innovador del projecte a la comarca 
 El grau d’adequació a les instal∙lacions del Viver empresarial de l’Alt Urgell
 Grau d’adaptació a les TIC, a la sostenibilitat ambiental i a la responsabilitat social empresarial
 Possibilitats reals d’execució i solidesa del projecte
 Emprenedor/a menor de 40 anys en el cas de persones físiques o bé, en el cas de persones jurídiques,
que la majoria de les persones sòcies siguin menors de 40 anys, en el moment del termini d’inscripció.
 L’informe del/la tutor/a del projecte sobre les capacitats de la persona emprenedora i de la idea presentada

La propietat dels projectes  i  de  les  idees presentades  és de  la persona o  les persones emprenedores.
Els/les membres de la comissió de valoració n’han de garantir la seva confidencialitat mentre duri el procés
de valoració.

Els projectes,   idees  i  propostes presentades han de ser  originals,  per si  mateixes o en  la seva relació
contextual.
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Queda totalment prohibida la còpia de propostes, i en el cas que la comissió de valoració en detecti alguna
còpia aquesta quedarà exclosa del concurs. El Consell Comarcal no es pot fer càrrec dels problemes de
plagi   que   puguin   passar   desapercebuts,   que   són   responsabilitat,   en   tot   cas,   de   la   persona   que   hagi
presentat el projecte.

En cap cas es podrà atorgar més d’un premi a la mateixa proposta.

La comissió de valoració podrà declarar el concurs desert si cap proposta no resulta prou satisfactòria.

7.3 Forma de deliberació i actuació de la comissió de valoració
El/la   secretari/a   convocarà   oportunament   la   comissió  de  valoració   que  analitzarà,   deliberarà   i   valorarà
cadascun dels projectes atorgant la puntuació corresponent a la graella següent fins a un màxim de 175
punts.

CRITERIS 
Viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans de la proposta 25 punts
Caràcter innovador del projecte a la comarca 25 punts
Grau d’adequació a les instal∙lacions del Viver d’Empreses de l’Alt Urgell 35 punts
Grau d’adaptació a les TIC, a la sostenibilitat ambiental i a la RSE 20 punts
Possibilitats reals d’execució i solidesa del projecte 40 punts
Emprenedor/a menor de 40 anys en el cas de persones físiques o bé, en el cas de persones
jurídiques, que la majoria de les persones sòcies siguin menors de 40 anys, en el moment
del termini d’inscripció.

20 punts

Informe del/la  mentor/a  del  projecte  sobre   les  capacitats  de   l’emprenedor/a   i  de  la   idea
presentada

10 punts

Total 175 punts

8. Sol∙licitud i forma de presentació de la documentació 
Les sol∙licituds per a la participació al 2n Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell s’han de presentar en dos
sobres tancats, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, passeig Joan Brudieu, 15, 25700 de la Seu
d’Urgell com a molt tard el 12 de setembre de 2016, a les 14 hores, on es farà el registre corresponent.

8.1 Sobre núm. 1: Documentació acreditativa dels requisits establerts (termini màxim 12 de setembre de
2016, 14 hores)

Sobre núm. 1: Documentació identificativa i instància al 2n Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell:
 Lema: El títol o lema del projecte s’ha d’indicar a l’anvers del sobre.

Documentació que ha de contenir el sobre núm. 1
 Model d’identificació del/la concursant i títol del projecte segons model que consta a l’annex 1.
 Fotocòpia compulsada del NIF, DNI o targeta de residència.
 Documentació  acreditativa del títol universitari o bé còpia de la matrícula universitària dels estudis que
s’estan cursant.
 En el cas que sigui una persona jurídica, còpia dels poders suficients del/la representant o persona física
que signa la proposta i escriptura de constitució.

8.2 Sobre núm. 2: Documentació referent al projecte o idea (termini màxim 12 de setembre de 2016, 14
hores) 

Sobre núm. 2: Proposta al 2n Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell
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 Lema: El títol o lema del projecte s’ha d’indicar a l’anvers del sobre.

Documentació que ha de contenir el sobre núm. 2
 Annex 2: Edat i estudis universitaris. Indicar la data de naixement de la persona o persones emprenedores.
No hi poden constar els noms i ni cognoms de les persones emprenedores.
 Memòria explicativa: Proposta d’idea de negoci argumentada amb una descripció del producte o servei que
es vol desenvolupar, amb una explicació del perquè el seu projecte hauria de ser seleccionat.

Aquesta informació s’ha de presentar en un màxim de 4 fulls DINA4 i un màxim de 1.500 caràcters en total,
tenint en compte que no s’hi poden indicar els noms i cognoms de les persones emprenedores. 

En  el  cas  que  s’inclogui  qualsevol   informació  al   sobre  2  que pugui   identificar   les  persones  físiques o
jurídiques que l’han presentat es declararà no seleccionable i es desestimarà la proposta.

8.3 Accés a la documentació
La documentació necessària per prendre part al concurs, annexos i els sobres de presentació al concurs es
poden recollir a:
• CETAP Edifici les Monges, 3a planta, La Seu d’Urgell. de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.
• Oficines del Consell Comarcal (pg. Joan Brudieu, 15) de 9.00 a 14 hores de dilluns a divendres.
• Oficines del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya (pg. Joan Brudieu, 15) de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a
divendres.
• Sol∙licitantho per correu electrònic a: cetap@alturgell.cat  

Aquesta  documentació   també   estarà   disponible   en   format  pdf   a   la   pàgina   web   del  Consell   Comarcal
www.alturgell.cat i a la del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya www.cauc.cat

9. Confidencialitat i protecció de dades personals
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa que, amb la presentació de les sol∙licituds, les dades personals de les
persones  interessades seran   incorporades a un  fitxer  automatitzat,   creat  pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Urgell, per a la gestió dels usuaris del CETAPTelecentre. És a dir, s’empraran estrictament per a la finalitat
per a la qual s’han facilitat.

Per tal de garantirne la confidencialitat, s’han implantat les mesures de seguretat necessàries i adequades
al tipus de dades personals requerides, d’acord amb el Reial Decret 1720/2007 de 12 de desembre, i el
Reial Decret 3/2010 de 8 de gener, pels quals s’aproven les mesures de seguretat aplicables als fitxers
automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

La persona usuària, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té
dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat; així com, exercir, via email: lopd@ccau.cat o
per fax al núm. 973352788, els drets d’accés, de rectificació, cancel∙lació i d’oposició de les seves dades. 

10. Lliurament dels premis
El lliurament dels premis tindrà lloc durant el mes de novembre al CETAP.

Els treballs premiats podran ser publicats per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell o del Consorci Alt
UrgellCerdanya amb comunicació prèvia a la persona beneficiària.

11. Obligacions dels/les premiats/ades
Les persones que resultin premiades tindran les següents obligacions:
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 La persona beneficiària haurà de comunicar l’inici de l’activitat relacionada amb la idea premiada al Consell
Comarcal.   Un   cop   supervisat   l’inici   de   l’activitat   empresarial   per   part   del   personal   tècnic   del   Consell
Comarcal caldrà fer constar la concessió del premi en els seus elements de difusió.
 Autoritzar la publicació dels treballs presentats i premiats al Consell Comarcal de l’Alt Urgell i al Consorci
GAL Alt UrgellCerdanya si ho creu convenient.

ANNEX 1 (al sobre núm. 1)

Identificació del/la concursant al 2n Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell

TÍTOL DEL PROJECTE

A. En cas de persones físiques:

Nom i cognoms
DNI Telèfon
Data de naixement Adreça electrònica
Adreça postal
Estudis universitaris en curs
Estudis universitaris realitzats 
Universitat i any expedició títol

B. En cas de persones jurídiques:

Nom de l’empresa
CIF 
Nom i cognoms representant DNI
Adreça postal
Adreça electrònica

...............................(lloc), ..... de ................... de 2016 

Signatura

ANNEX 2 (al sobre núm. 2)

Relació de persones i les seves característiques al 2n Concurs d’Emprenedoria de l’Alt Urgell

TÍTOL DEL PROJECTE

En cas de persones físiques o grup de persones físiques:

Data de naixement
Estudis universitaris en curs
Estudis universitaris realitzats 
Any expedició títol

Nota:  En el  cas  que  sigui  més  d’una  persona  física   (màxim 4)  s’ha  d’omplir  aquestes  caselles   tantes
vegades com sigui necessari.

En cas de persones jurídiques:

Data de constitució de l’empresa
I de en referència a cadascuna de les persones físiques membres de la persona jurídica:
Data de naixement
Estudis universitaris en curs
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Estudis universitaris realitzats 
Any expedició títol

Data de naixement
Estudis universitaris en curs
Estudis universitaris realitzats 
Any expedició títol

Data de naixement
Estudis universitaris en curs
Estudis universitaris realitzats 
Any expedició títol

———
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