
BASES DEL CONCURS TÀRRACO EMPRESA JOVE 2011 

  
ARTICLE 1 

 
La conselleria d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum de l’Ajuntament de 
Tarragona convoca l’ onzè concurs “TARRACO EMPRESA JOVE”. Aquest concurs va 
néixer amb la intenció de facilitar l’aparició de noves empreses, així com de promoure 
l’esperit emprenedor entre les empreses emergents i el jovent tarragoní, amb el 
reconeixement públic de la seva activitat i una dotació econòmica destinada a donar 
suport als primers passos de l’empresa o a la consolidació de projectes recentment 
encetats. No obstant, ateses les especials circumstàncies de la CAT. 1, els participants 
en la qual són generalment menors d’edat i normalment no tenen la capacitat legal per  
exercir el comerç o per constituir una societat mercantil o industrial, els premis per 
l’alumnat dels centres educatius no consistiran en una dotació econòmica sinó que 
tindran la consideració  d’ajudes en espècie. 
 
Als efectes d’aquest concurs, s’entén per empresa o empresari els treballadors 
independents i les societats amb personalitat jurídica i domicili social a la ciutat 
Tarragona. Els centres educatius que presentin treballs de recerca o projectes relacionats 
amb l’àmbit empresarial hauran de tenir igualment el domicili social a Tarragona. 
 
ARTICLE 2 

 
La participació en aquest concurs està oberta a qualsevol de les següents categories: 

CAT 1. MILLOR DISSENY D’EMPRESA DES DE L’ÀMBIT ESTUDIANTIL  

L’objectiu és estimular l’esperit emprenedor entre el jovent que cursa estudis de 3r i 4rt 
d’ESO, batxillerat o graus mitjans o superiors de formació professional a la ciutat de 
Tarragona. 

Requisits: Poden presentar-se a aquesta categoria treballs de recerca o projectes 
relacionats amb l’àmbit empresarial que hagin estat elaborats, de forma individual o 
col·lectiva (amb un màxim de 5 alumnes), sota la supervisió d’un professor/a que 
actuarà com a responsable de l’alumne o del grup.  Els alumnes hauran de cursar els 
seus estudis en centres educatius de la ciutat de Tarragona.  

· 1r.  Premi: Diploma acreditatiu i càmera fotogràfica digital amb impressora fotogràfica   
per cadascun dels alumnes que hagin participat en l’elaboració del treball de recerca o 
projecte. L’import total, en conjunt, no podrà superar els 1.250€. 
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· 2n. Premi: Diploma acreditatiu i disc dur multimèdia per cadascun dels alumnes que 
hagin participat en l’elaboració del treball de recerca o projecte. L’import total, en 
conjunt, no podrà superar els 750€. 
 

·  Premi al centre educatiu que tutela el 1r. Premi: Diploma acreditatiu i taló per import 
de 1.000€ per compra de material escolar (de papereria, electrònic, esportiu, etc.), 
posteriorment el centre haurà de justificar la despesa presentant les factures 
corresponents a l’Ajuntament de Tarragona. El termini per presentar els justificants serà 
el 20 de gener de l’any següent.  
 
· Premi al centre educatiu que tutela el 2n. Premi: Diploma acreditatiu i taló per import 
de 500€ per compra de material escolar (de papereria, electrònic, esportiu, etc.), 
posteriorment el centre haurà de justificar la despesa presentant les factures 
corresponents a l’Ajuntament de Tarragona. El termini per presentar els justificants serà 
el 20 de gener de l’any següent.  
 
 
CAT 2. MILLOR  PROJECTE EMPRESARIAL 
 
L’objectiu d’aquesta categoria és el de facilitar la creació de noves empreses a  
Tarragona. 
 
Requisits: Poden presentar-se a aquesta categoria projectes empresarials d’emprenedors 
o de futures empreses, amb responsabilitat de la seva posterior constitució, que fixin el 
seu domicili fiscal a Tarragona, que no hagin iniciat els tràmits per ser constituïdes i que 
no provinguin de la transformació jurídica d’una empresa preexistent, independentment 
de la forma jurídica adoptada, on la plantilla prevista en constituir-se no superi els 10 
treballadors. S’entén per no constituïdes quan no s’hagi formalitzat el contracte o 
l’escriptura de constitució.  
 
· 1r.  Premi: 5.000€ i diploma acreditatiu  
 
· 2n. Premi: 2.500€ i diploma acreditatiu 
 
 
CAT 3. MILLOR MEMÒRIA  D’EMPRESA 
 
L’objectiu és la consolidació d’empreses de recent creació i el seu creixement. 
 
Requisits: Poden presentar-se a aquesta categoria memòries  d’empreses constituïdes 
des de l’1 de gener de  2010 fins el 29 d’octubre de 2011, que la seva plantilla no superi 
els 10 treballadors i que hagin fixat el domicili fiscal a Tarragona. S’entén per 
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constituïda quan s’hagi formalitzat el contracte o l’escriptura de constitució i s’hagi 
efectuat l’alta a l’IAE. 

· 1r.  Premi: 5.000€ i diploma acreditatiu 
 
· 2n. Premi: 2.500€  i diploma acreditatiu 
 
És obligació dels beneficiaris sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que pugui realitzar la intervenció general competent i a la retenció a compte de 
l’IRPF.  
 
La quantia total màxima dels premis és de 18.500€, amb càrrec a la partida 
pressupostària 04020 24101 48900, referència 22011000925, dels pressupostos de 
l’Ajuntament de Tarragona per l’any 2010. 
 
ARTICLE 3 

 
Els projectes hauran de ser originals. 
 
Es valorarà positivament: 
 
-  l’originalitat, el seu perfil innovador, la claredat en la presentació i la seva viabilitat 
tècnica, econòmica i financera. 
 
- projectes que incorporin la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica 
(R+D+IT) com a eixos bàsics de la competitivitat empresarial. 
 
- la inversió empresarial de recursos en activitats R+D+IT.  
 
- aquells projectes que apliquin criteris de seguretat a l’empresa i sistemes de control de 
qualitat. 
 
- aquells projectes que generin més ocupació. 
 
Cada aspecte es ponderarà d’1 a 5 punts, i serà requisit imprescindible assolir-ne un 
mínim d’1 en cada apartat.  
 
Els aspirants a totes les categories podran gaudir de l’assessorament del Viver 
d’Empreses durant l’elaboració del seu projecte. 
 
ARTICLE 4 
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La convocatòria quedarà oberta a partir del dia següent a aquell en què les bases 
esdevinguin definitives, prèvia informació pública per un termini de 20 dies al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i la 
inserció de la referència de l’anuncia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El 
termini de lliurament dels treballs, projectes i memòries finalitzarà el dia 28 d’octubre 
de  2011, i s’hauran de presentar en format electrònic a qualsevol Oficina Municipal 
d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de Tarragona. En el projecte 
empresarial, o en la memòria d’empresa, s’han de recollir tots els elements i dades 
necessàries per avaluar la viabilitat del projecte en els aspectes comercial, productiu, 
d’organització i financer.  
 
ARTICLE 5 

 
Per a cada categoria s’haurà de presentar la següent documentació: 
 
CAT. 1: 
- Fotocòpia compulsada del DNI dels participants i, en cas de tractar-se de menors 
d’edat, autorització del representant legal. 
- NIF dels centres educatius. 
- Treball de recerca o projecte 
 
L’ajuntament comprovarà d’ofici el domicili fiscal dels centres educatius.  
 
CAT. 2: 
- Fotocòpia compulsada del DNI de tots els promotors. 
 
- Declaració responsable de constitució d’una nova empresa, que no prové de la 
transformació jurídica d’una empresa preexistent i que en constituir-se no superarà els 
10 treballadors i que fixarà el domicili fiscal a Tarragona. 
 
- Projecte empresarial o pla d’empresa. 
 
L’ajuntament comprovarà d’ofici el domicili fiscal de les empreses que es constitueixin 
amb els premis atorgats en aquesta categoria.  
 
CAT. 3: 
- Escriptura de constitució de l’empresa amb la inscripció registral corresponent. 
- NIF de l’empresa i del seu representant amb l’acreditació de la seva representació. 
- Declaració responsable del nombre de treballadors. 
- Memòria d’empresa.  
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A més i per a totes les categories, caldrà que aportin acreditació de trobar-se al corrent 
de pagament amb les seves obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat 
Social i declaració responsable conforme el beneficiari no es troba incurs en cap de les 
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari. Si el beneficiari és un menor serà 
suficient amb la declaració responsable del seu representant legal vers el menor. Per el 
cas de la CAT. 2 caldrà justificar-ho per part de tots els promotors. 
 
L’Ajuntament comprovarà que el beneficiari es trobi al corrent de pagament amb 
l’Ajuntament i que no té cap subvenció pendent de justificar. 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 24 del RLGS, si la quantia a atorgar no supera els 
3.000€ serà suficient amb una declaració responsable. 
 
La informació obtinguda durant tot el procés es considerarà propietat exclusiva dels 
autors i serà tractada amb confidencialitat a tots els efectes. 
 
Els projectes presentats seran analitzats i valorats pel jurat, el qual podrà demanar 
documentació complementària.  
 
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits, es requerirà als interessats a fi de 
que en el termini de deu dies l’esmenin, amb indicació de que si no ho fan, se’ls tindrà 
per desistits, prèvia notificació de la resolució que s’haurà de dictar en els termes de 
l’art. 42 de la Llei 30/92. 
                 
ARTICLE 6 

 
El jurat serà seleccionat per la consellera d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum  i 
designat per l’Alcaldia, i estarà format per personalitats del món econòmic i 
empresarial, representants de les institucions i del món associatiu de la ciutat amb la 
següent composició: 
 
· Presidenta: La consellera d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum.  
 
· 9 vocals, amb veu i vot: 
 

� el conseller d’ensenyament o un altre conseller de l’equip de govern, 
en qui delegui. 

� un conseller dels grups municipals de l’oposició  
� un representant de la CEPTA 
� un representant de la COCINT  
� un representant de l’EMDE 
� un representant de la FURV 
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� un representant de PIMEC 
� un representant del SOC  
� un representant del Viver d'Empreses Pau Delclòs de Tarragona 

 
·  Secretari/secretària, amb veu però sense vot 
 
ARTICLE 7 

 
Finalitzat el termini del lliurament dels treballs, projectes i memòries la presidenta 
s’adreçarà a les institucions que formen part del jurat perquè nomenin la persona que les 
representarà, se’n farà la designació per l’Alcaldia i es convocarà el jurat, el qual 
disposarà de fins a 30 dies hàbils per a reunir-se, fer les avaluacions corresponents i 
fixar la data de lliurament dels premis, que haurà de ser abans del dia 31  de desembre 
de l’any en curs. 
 
El procediment de concessió dels premis es tramitarà en règim de concurrència 
competitiva.  
 
La iniciació, l’ordenació i la instrucció del procediment correspondran a la consellera 
d’Empreses, Formació, Ocupació i Consum; la valoració i l’adequació dels treballs, 
projectes i memòries als requisits de les bases ho farà el jurat, el qual emetrà veredicte. 
A partir de la valoració del jurat,  el conseller delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica i 
Pressupostària i Serveis Centrals resoldrà,  notificant-se als interessats i al departament 
de Comptabilitat i Pressupostos pel  secretari general de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
El veredicte i el lliurament dels premis, que es realitzarà en el lloc designat per la 
presidència del jurat, es farà públic en la data que oportunament es donarà a conèixer. 
L’Ajuntament es reserva el dret de deixar deserts els premis en qualsevol de les tres 
categories o en totes així com el d’atorgar-los ex aequo, d’acord amb els criteris de 
valoració i les ponderacions obtingudes. 
 
 

ARTICLE 8 

 
Els/les guanyadors/es dels premis corresponents a la segona categoria comptaran amb 
un any de termini des de la data de lliurament dels premis per justificar la constitució de 
l’empresa. Cas de no fer-ho no podran concórrer en un altra convocatòria d’aquests 
premis durant 4 anys o fins que acreditin l’efectiva constitució de l’empresa. 
 
ARTICLE 9 
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La recepció dels premis establerts en aquestes bases es considera compatible amb 
l’atorgament d’altres ajuts o subvencions d’altres administracions públiques, o ens 
públics o privats, per a la mateixa finalitat. 
 
 

ARTICLE 10 

 
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra de les bases per les quals es 
regeix, així com les decisions del jurat. 
 
ARTICLE 11 

 

Aquestes bases tindran vigència indefinida salvat s’acordi modificació o derogació 
expressa.  
 
ARTICLE 12 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, s’estarà al que determini la 
normativa d’administració local d’aplicació en aquest Ajuntament o, si és el cas, pel que 
dictamini el jurat, el qual, si escau, s’ajustarà en tot cas a la normativa d’aplicació.  

 


