BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DEL PREMI D’EMPRENEDORIA DE L’FP A LA
CIUTAT DE GIRONA
1. Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió del Premi d’Emprenedoria d’FP a la
ciutat de Girona destinat a reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador
dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures
iniciatives emprenedores d’àmbit local.
Aquest premi és una iniciativa de la Taula d'Empresa, Indústria i Ocupació de l’Agència
de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació
Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de
l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que
contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que
puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del
territori.
S’estableixen dues categories de participació al premi:
- Projectes d’alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig
- Projectes d’alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior
Per cadascuna de les categories s’atorgarà el Premi al Millor Projecte d’Emprenedoria,
determinant un primer, un segon i un tercer classificat.
2. Requisits i condicions generals de les persones beneficiàries
2.1. Requisits:
Poden participar en aquest premi, mitjançant la presentació d’un pla d’empresa en
què constin els membres promotors i el centre de formació professional, l’alumnat de
cicles formatius de grau superior o cicles formatius de grau mig dels centres de
formació professional de la ciutat de Girona.
2.2. Exclosos:
Queden exclosos els projectes presentats en anteriors edicions d’aquest mateix premi i
els projectes guanyadors del concurs d’emprenedoria de la formació professional de
les comarques gironines.
2.3. Condicions:
a) La participació és voluntària i comporta l’acceptació d’aquestes bases.
b) Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents.
c) Es recomana l’elaboració del projecte dins el marc del mòdul formatiu d’Empresa i
iniciativa emprenedora o altres mòduls relacionats amb l’emprenedoria al centre.
d) Cada centre podrà presentar un màxim de 5 projectes entre ambdues categories.
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e)Els projectes s’han de lliurar en format digital obligatòriament. Cada projecte
individualment no podrà superar els 20MB, i la suma de projectes presentats per
centre no podrà superar els 100MB.
3. Quantia individualitzada de la subvenció
La dotació del Premi d’Emprenedoria d’FP és de 1.500€ i es distribuirà equitativament
en ambdues categories i d’acord amb la classificació següent:
-

Projectes classificats en 1r lloc: 350€ per cadascun dels projectes
Projectes classificats en 2n lloc: 250€ per cadascun dels projectes
Projectes classificats en 3r lloc: 150€ per cadascun dels projectes

L’import econòmic del premi s’atorgarà al centre de formació professional dels equips
guanyadors, per tal que la quantia s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de
l’emprenedoria que promoguin els departaments o àrees d’emprenedoria dels centres
educatius de la ciutat.
L’acord d’aprovació de la convocatòria determinarà la partida del pressupost municipal
a la qual s’imputarà la despesa del premi.
4. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds
Es valorarà el projecte a partir del pla d’empresa presentat, que haurà d’analitzar la
idea de negoci, la potencialitat i viabilitat del projecte, així com el seu impacte social.
A l’efecte de valorar els projectes amb la màxima objectivitat, a continuació
s’estableixen els criteris de puntuació següents:
-

Total presentació: 10 punts
o Aspectes formals (paginació, títols) – 5 punts
o Estil de llenguatge (ortografia, gramàtica) – 5 punts

-

Total idea de negoci: 50 punts
o Donar resposta a una necessitat / necessitats que satisfà - 10 punts
o Innovació i valor afegit del producte / servei – 10 punts
o Mercat: model de negoci, públic objectiu, marketing mix– 10 punts
o Anàlisi de riscos i condicions normatives – 10 punts
o Impacte social i aplicació de criteris de responsabilitat social empresarial
– 10 punts

-

Total viabilitat: 40 punts
o Pla econòmic i financer – 20 punts
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o Estudi econòmic (anàlisi de costos, anàlisi de la competència, estratègia
de preus, etc.) – 20 punts
Els membres del Jurat es reuniran i posaran en comú la puntuació atorgada a cada
projecte, que no podrà superar els 100 punts.
5. Inscripció. Presentació de sol·licituds i documentació
L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar instància a través del seu centre de
formació d’acord amb el model normalitzat, al registre electrònic de l'Ajuntament de
Girona en el termini que es fixi en la convocatòria, i adjuntar el pla d’empresa.
El model de sol·licitud de participació en el Premi d’Emprenedoria de l’FP a la ciutat de
Girona i la convocatòria es podran consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de
Girona (www.girona.cat).
Un cop finalitzat el període de sol·licitud, si l'òrgan competent observa alguna
deficiència podrà requerir les persones sol·licitants perquè en el termini de 10 dies
hàbils les esmeni, en cas contrari s'entendrà per desistida la sol·licitud presentada.
6. Principis informadors del procediment de concessió
El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és
el procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de legalitat
pressupostària, sostenibilitat econòmica i financera, publicitat i transparència, lliure
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.
7. Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió i termini en què serà notificada
L'òrgan competent per instruir l'expedient és l'Àrea de Promoció Econòmica; el resol la
Junta de Govern Local, previ informe de l'òrgan instructor.
La Comissió Avaluadora estarà formada per un jurat qualificat i paritari, compost pels
membres següents:
-

un/a representant tècnic de l’Ajuntament de Girona del servei municipal Girona
Emprèn.
un/a representant de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona
(AEEG)
un/a representant de la Fundació Privada Autoocupació
un/a representant de la Generalitat de Catalunya
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La secretaria tècnica del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional
actuarà com a secretaria del Jurat amb veu però sense vot.
El Jurat qualificador tindrà les funcions de:
- Acceptar o excloure les propostes presentades, i fer constar a l’acta, si s’escau,
les raons de la seva exclusió.
- Avaluar els projectes presentats, deliberar i proposar els projectes guanyadors
del premi.
- Aplicar els criteris establerts en les bases i resoldre les incidències o qüestions
no previstes que es plantegin.
El Jurat pot considerar oportú escoltar els finalistes abans de la decisió. En aquest
sentit, el/la participant es compromet a desplaçar-se al lloc de les deliberacions en cas
de resultar finalista i ser requerit pel Jurat.
En cas d’empat, els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per majoria simple
dels seus membres.
El Jurat podrà declarar el premi desert prèvia justificació motivada, així com també
podrà establir els accèssits que consideri.
El Jurat farà la proposta de concessió del premi a l’òrgan competent per resoldre.
La resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i es publicarà al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Girona i en el web municipal (www.girona.cat) i tindrà
els mateixos efectes que la notificació individual.
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.
8. Acceptació de les subvencions
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en un termini màxim d’un mes
no es manifesta el contrari, aquesta s’entendrà acceptada, en les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació.
9. Forma de pagament i bestreta
El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada justificada. Es possibilita que els
centres puguin sol·licitar el pagament de la subvenció mitjançant una bestreta del
100% de l'import atorgat, en un termini màxim de dos mesos a partir de la seva
concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties.
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Els pagaments s'efectuaran d'acord amb el que s'ha exposat i d'acord amb les
disponibilitats de la Tresoreria de l’Ajuntament de Girona.
Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan
instructor comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
L’òrgan instructor comprovarà igualment la documentació presentada per l’entitat en
altres convocatòries de l’Ajuntament de Girona per a les quals hagi pogut sol·licitar
subvenció per a la mateixa finalitat.
La signatura de la sol·licitud de la subvenció implica l'autorització per fer-ne les
comprovacions.
10. Resolució i lliurament del premi
La resolució de la convocatòria i l’atorgament dels premis es produirà en el termini
màxim de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de les
sol·licituds establert en la convocatòria.
El lliurament del premi es farà en un acte institucional, en una data que es donarà a
conèixer amb antelació.
Totes les persones participants rebran un diploma de reconeixement per la seva
implicació i esforç, i la possibilitat de rebre assessorament i acompanyament gratuït
per al desenvolupament del projecte emprenedor des del servei municipal Girona
Emprèn.
Les persones premiades rebran un guardó commemoratiu, i l’ajut econòmic es lliurarà
a la direcció del centre de formació professional dels equips guanyadors, per tal que
s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria en els departaments o
àrees d’emprenedoria dels centres educatius.
L’equip guanyador de cada categoria, a més, podrà optar a participar a la final catalana
de la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya, convocada pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
11. Obligacions dels centres beneficiaris del premi
El centre guanyador del premi haurà de complir amb les obligacions següents:
- Executar la despesa del premi en iniciatives o recursos d’impuls de
l’emprenedoria en el termini que especifiqui la convocatòria.
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-

-

Dur a terme la justificació de l’import del premi en el termini màxim de tres
mesos des de la finalització de les iniciatives o recursos d’impuls de
l’emprenedoria que s’hagin dut a terme.
Fer publicitat de l’atorgament en els seus mitjans de comunicació habituals.
Si es troba en alguna causa de reintegrament, reintegrar la quantitat rebuda.

12. Justificació i acreditació
La justificació de l’import s’ha de presentar en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de la finalització de les iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria
que s’hagin dut a terme.
La justificació ha d'acreditar que l’import del premi s'ha invertit en iniciatives o
recursos d’impuls de l’emprenedoria mitjançant la presentació de la instància de
comunicació de justificació de subvencions disponible a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Girona (model normalitzat).
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
s’efectuïn, l’Ajuntament de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte a la concessió.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst a la sol·licitud, la subvenció
mantindrà la quantia inicialment atorgada.
En el cas que la despesa justificada sigui inferior a la que s’hagi atorgat, la subvenció
serà igual a l’import justificat.
13. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i obtenció de qualsevol subvenció
pública o aportació privada concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
14. Incompliment i reintegrament
L’equip guanyador podrà perdre el premi, a proposta del Jurat, previ inici d’expedient,
en el cas de falsejar dades en la sol·licitud o en la documentació exigida i en la resta de
casos establerts per la llei.
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El reintegrament i el procediment de reintegrament per a la devolució del premi
econòmic concedit, s’ajustarà al que estableix l’Ordenança municipal de subvencions
de l’Ajuntament de Girona.
15. Propietat intel·lectual dels projectes presentats
La propietat intel·lectual dels projectes presentats és de les persones participants. El
servei municipal Girona Emprèn gaudirà del dret d’explotació dels treballs, de les
facultats de reproducció, difusió i comunicació pública, prèvia autorització dels
autors/ores.
Els projectes han de ser originals. En el supòsit que el Jurat detecti plagi, el projecte
quedarà exclòs del concurs; en tot cas, la responsabilitat serà de les persones que
hagin presentat el projecte.
16. Legislació aplicable
Aquest premi es regeix pel contingut d’aquestes bases, i en allò no previst, serà
d’aplicació la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei abans indicada, i
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i
publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
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