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ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 3 de juny de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de la tretzena edició del concurs d’idees i/o projectes empresarials 
“El Prat Emprèn” per a l’any 2019.

El termini per a la presentació de candidatures s’iniciarà el 16 de setembre i finalitzarà el 
18 d’octubre de 2019.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es transcriuen a l’annex d’aquest anunci i 
poden ser consultades a l’apartat de la seu electrònica de la web corporativa 
(www.elprat.cat). 

ANNEX

BASES DE LA TRETZENA EDICIÓ DEL CONCURS D'IDEES I/O 
PROJECTES EMPRESARIALS "EL PRAT EMPRÈN" 2019

L'Ajuntament del Prat de Llobregat, mitjançant l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 

Ocupació, convoca la tretzena edició del Concurs d'idees i/o projectes empresarials "El 

Prat Emprèn" com a mesura per impulsar la creació de noves activitats empresarials al 

municipi.

En aquest sentit, des del Centre Local de Serveis a les Empreses de l'Àrea de Promoció 

Econòmica, Comerç i Ocupació, donem suport a les persones emprenedores perquè 

desenvolupin les seves idees empresarials i les consolidin. 

1. OBJECTIU  

L'objectiu d'aquest concurs és difondre l'esperit empresarial, la cultura emprenedora i 

l'economia social i cooperativa com a instruments de dinamització econòmica del 

municipi, així com actuar com a mitjà de difusió dels nous projectes empresarials, 

premiar l'emprenedoria i reconèixer la figura de l'emprenedor/a.

2. CATEGORIES DE PREMIS 

S'han establert 3 categories de premis:

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial en matèria de comerç i/o 

turisme 

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial d'economia social i 

cooperativa 
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3. REQUISITS PER PARTICIPAR-HI 

Poden participar al concurs "El Prat Emprèn" totes les persones emprenedores que 

compleixin els requisits següents:

 Haver elaborat un pla d'empresa amb el suport i l'assessorament del Servei de 
Creació d’Empreses de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, entre l'1 d'octubre de 2018 i el 15 
d'octubre de 2019.

 Tenir la seva activitat econòmica instal·lada al municipi del Prat de Llobregat o bé 

que prevegin que la hi instal·laran. 

No podran presentar-se a cap de les categories de premis les candidatures que ja van 

participar en edicions anteriors.  

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

Totes les candidatures presentades es valoraran atenent els criteris d'avaluació següents:

A) Premi a la millor idea i/o projecte empresarial

 Formació i experiència del/la promotor/a (equip promotor) amb relació a 

l’activitat   prevista en el projecte empresarial

 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial

 Generació de llocs de treball

 Perspectives de creixement empresarial

 Caràcter innovador

B) Premi a la millor idea i/o projecte empresarial en matèria de comerç i/o 

turisme 

 Formació i experiència del/la promotor/a (equip promotor) amb relació a 

l’activitat prevista en el projecte empresarial

 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial

 Projecte i/o idea més original i innovadora

 Diferenciació de la competència 

C) Premi a la millor idea i/o projecte empresarial d'economia social i 

cooperativa

 Formació i experiència del/la promotor/a (equip promotor) amb relació a 

l’activitat prevista en el projecte empresarial 

 Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial 

 Generació de llocs de treball

 Perspectives de creixement

 Iniciativa de caire social
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5. DOCUMENTACIÓ 

Per a la participació en qualsevol modalitat dels premis s’haurà de presentar la 

documentació següent:

1. Sol·licitud de participació (segons model normalitzat. Aquesta documentació es 

pot trobar al Centre de Promoció Econòmica i a la pàgina 

www.economia.elprat.cat

2. Pla d'empresa que desenvolupi la idea o projecte. Ha d’incloure la informació 

següent:  els promotors (currículum vitae), producte o servei, anàlisi de mercat, 

recursos humans i aspectes econòmics i financers (model Annex I).

3. Tres fotografies (format digital)

   

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 16 de setembre i finalitzarà el 

dia 18 d'octubre de 2019

El lloc de presentació de les sol·licituds és: 

Registre de l’Ajuntament del Prat de Llobregat: OIAC 

Pl. de la Vila, 1 

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 h 

Tel. 93.379.00.50

En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

7. JURAT

7.1. Hi haurà un jurat, designat per la presidenta, que valorarà les candidatures 

presentades. Estarà format per persones o institucions vinculades a la promoció 

econòmica del municipi i/o al teixit empresarial local.

7.2. La composició del jurat de la 13a Edició del Concurs serà la següent: 

 Presidenta: tinenta d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 

Ocupació

 Secretària: cap de Secció d’Activitat Econòmica 

 Resta de membres: 

 Un representant (a designar per cada entitat) de les entitats següents: Prat 

Gran Comerç-UBP, Associació de Comerciants i Industrials del Prat-ACIP, 

CCOO del Baix Llobregat, UGT del Baix Llobregat, El Prat empresarial, 
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Associació Gastronomia i Turisme del Prat i Baix Llobregat (AGT), SECOT, 

Federació de Cooperatives de Treball i Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat 

La identitat dels membres del jurat es farà pública amb el veredicte.

Hi haurà una comissió tècnica de treball que assistirà el jurat i que estarà formada pel 

personal tècnic del Centre Local de Serveis a les Empreses de l'Àrea de Promoció 

Econòmica, Comerç i Ocupació.

7.3. El jurat seleccionarà una relació de projectes finalistes per a cada premi, dels 

quals escollirà els projectes guanyadors.

8. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS I INCENTIUS

8.1. Les candidatures premiades gaudiran d’una dotació econòmica per a cada 

modalitat:

 Premi a la millor idea i/o projecte  empresarial, dotat amb 3.000 euros.

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial en matèria de comerç i/o 

turisme, dotat amb 3.000 euros.

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial d'economia social i 

cooperativa, dotat amb 3.000 euros.

8.2. Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació econòmica, als 

projectes finalistes.

8.3. Per al cobrament del premis, caldrà acreditar la constitució com a empresa dels 

projectes empresarials amb la presentació al Registre de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat de la documentació següent:

 Alta de la declaració censal d'inici d'activitat

 NIF/CIF

 Escriptura de constitució en cas de societat

 Llicència municipal d'activitat, si s’escau 

 Alta a la Seguretat Social

En el cas de Projectes d’economia social es podran constituir, tal com indica l’article 

5.1 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social, en qualsevol d’aquestes formes 

jurídiques: “Formen part de l’economia social les cooperatives, les mutualitats, les 

fundacions i les associacions que portin a terme activitat econòmica, les societats 

laborals, les empreses d’inserció, els centres especials d’ocupació, les confraries de 

pescadors, les societats agràries de transformació i les entitats singulars creades per 

normes específiques que es regeixin pels principis que estableix l’article 4.”

8.4 Si a data 31 de gener de 2020 no s’ha presentat la justificació documental, 

s’entendrà que l'empresa beneficiària hi renuncia i es dictarà la resolució de 

revocació.
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8.5 Aquests premis estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin 

d'acord amb la normativa fiscal aplicable. 

9. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

9.1 Totes les persones participants al concurs adquireixen els compromisos següents: 

 Acceptar la realització de possibles entrevistes/reportatges

 Assistir a l’acte públic d'atorgament i entrega de premis

9.2 La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut 

d’aquestes bases.

10. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis tindrà lloc durant el mes de novembre de 2019 al municipi 

del Prat de Llobregat.

11. DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

 Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es 

comprovarà que cada sol·licitant hagi aportat la documentació requerida.

 En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada 

juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà a la persona o persones 

sol·licitants que presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es 

descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d’errada o 

deficiència.

 La resolució del jurat serà pública i inapel·lable.

 Els premis no es podran acumular en una mateixa iniciativa empresarial.

 Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta 

convocatòria.

 Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada pels 

promotors/ores dels projectes empresarials participants en aquest certamen 

serà tractada amb la màxima confidencialitat. 

 Els projectes guanyadors podran utilitzar els premis com a element de 

promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.

El Prat de Llobregat

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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