BASES DELS PREMIS “EMPRENEDOR DEL MES”

1.- OBJECTE DELS PREMIS
Els premis “Emprenedor del mes” se situen dins de les accions dutes a terme des de la
Regidoria de Promoció Econòmica a través de l'Oficina Municipal de l'Emprenedor.
L'Oficina Municipal de l'Emprenedor té entre les seues comeses la coordinació
d'aquest pla, així com la difusió de la cultura emprenedora, el foment de l'esperit
emprenedor i la promoció de la creació i consolidació de noves empreses.
La convocatòria dels premis “Emprenedor del Mes” té com a objectius concrets:
promoure l'emprenedoria entre la societat il·licitana, afavorir el reconeixement social
dels emprenedors, fomentar una imatge positiva de l'empresari com a generador de
riquesa i ocupació, premiar les persones amb iniciativa emprenedora que desitgen
engegar un nou negoci i facilitar suport als emprenedors que inicien la seua activitat
empresarial, de manera que servisca d'estímul per a la creació de noves empreses i
noves ocupacions en l'àmbit de l'economia del municipi d'Elx. Els esmentats premis es
concediran en règim de concurrència competitiva.
La partida pressupostària assignada a aquesta convocatòria és la 15.361/20/18,
corresponent al Pla Elx Emprén.
2.- PARTICIPANTS
La convocatòria dels premis està dirigida a:
1. Persones físiques que desitgen crear una empresa i posseïsquen una idea de negoci
recolzada per un pla d'empresa viable que complisca els requisits exigibles en aquesta
convocatòria.
2. Podran participar-hi també persones jurídiques (empreses) o autònoms, que inicien
o hagen iniciat la seua activitat des de l'1 de gener de 2017 fins al 5 de desembre de
2018 (es prendrà com a referència la data d'alta en activitats en el Cens Tributari).
3.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la selecció del projecte guanyador es tindran en compte els següents paràmetres:
1) Coherència general del pla d'empresa.
2) Anàlisi del model de negoci, previsions de creixement i capacitat de generació de
llocs de treball.
3) Capacitat i lideratge de l'equip emprenedor (formació, experiència,
complementarietat).
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4) Viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte.
5) Creativitat i innovació respecte a processos i productes. Originalitat de la idea de
negoci.
Així mateix, per a la consecució del premi serà requisit imprescindible acreditar les
següents condicions:





Haver rebut assessorament per al desenvolupament del pla d'empresa o
maduració de la idea a través de l'Oficina Municipal de l'Emprenedor, o per un
organisme local de suport a l'emprenedor que en siga col·laborador.
Ubicació de la nova empresa en el municipi d'Elx.
Acreditar l'alta en activitats en el cens tributari, en data compresa entre l'1 de
gener de 2017 i el 5 de desembre de 2018, mitjançant la presentació de còpia
del model 036 o 037.

4.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El formulari per a la presentació de candidatures estarà disponible en la pàgina web de
l'Oficina Municipal de l'Emprenedor (www.elcheemprende.com).
Aquest formulari de presentació de candidatura, juntament amb el pla de negoci en
format paper i en format electrònic, es podrà lliurar per registre general de
l'Ajuntament d'Elx (OMAC), i enviant un correu electrònic a empresas@elx.es , on
s'indique que aquesta sol·licitud ha sigut cursada per registre, o per qualsevol de les
altres formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquelles candidatures que no complisquen algun dels requisits per a poder concursarhi, en seran excloses, i es notificarà la raó.
5.- COMITÈ D'AVALUACIÓ
El Comité d'Avaluació estarà constituït per representants de les següents entitats:
Oficina Municipal de l'Emprenedor, CEEI Elx, Jovempa, Parc Científic Elx-UMH, EOI,
AESEC, Cambra de Comerç i Terciari Avançat, que posseïsquen experiència en
l'avaluació de projectes empresarials, i serà presidit pel regidor de Promoció
Econòmica o persona en qui delegue.
L'Oficina Municipal de l'Emprenedor, a través dels tècnics d'emprenedoria, podrà
realitzar una selecció prèvia dels projectes que desenvoluparan la seua presentació
davant el Comitè d'Avaluació, quan així ho considere necessari.
6.- TERMINIS
El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 5 de desembre 2018.
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Sobre les propostes de candidatures presentades a cada moment, el Comitè
d'Avaluació seleccionarà per a cada mes el millor projecte, i ho comunicarà als
premiats.
7.- DOTACIÓ DELS PREMIS
Cada “EMPRENEDOR DEL MES” rebrà un premi valorat en més de dos mil cinc-cents
euros (2.500,00 €), i que consistirà en:







Reconeixement/diploma expedit per la Regidoria de Promoció Econòmica.
Presència en mitjans de comunicació, gestionada per l'Oficina Municipal de
l'Emprenedor.
Servei d'assessorament empresarial per a la consolidació del negoci, oferit per
l'Oficina Municipal de l'Emprenedor.
Un premi mensual en metàl·lic de 1.000,00 €, que s’haurà de destinar
obligatòriament a l'activitat empresarial objecte del premi. Per a la seua
tramitació, s’hauran d'aportar factures i justificants de pagament de la inversió
realitzada, amb les escriptures on aparega el capital subscrit i desemborsat, si
escau, i/o amb altres justificants que la Comissió d'Avaluació considere vàlids.
Aquesta quantitat estarà subjecta a la retenció vigent d'IRPF prevista en la
legislació tributària.
El pressupost total per als premis en metàl·lic l'any 2018 serà de 12.000 €.
Possibilitat preferencial d'accés als serveis i a les infraestructures oferits per
entitats col·laboradores de l'Oficina Municipal de l'Emprenedor, com són el
CEEI, JOVEMPA, Parc Científic Elx-UMH, EOI, AESEC, Cambra de Comerç i
Terciari Avançat. En concret, s'oferirà el següent:

Per part del CEEI Elx: sis mesos de descompte del 50% en lloguers
en els despatxos del seu viver d'empreses, o sis mesos d'accés sense
cap cost a les seues instal·lacions de Coworking.

Per part de JOVEMPA: exempció en les quotes d'associats durant
un any, la qual cosa implica l'accés a tots els serveis que ofereix
l'associació.

Per part del Parc Científic de la UMH, per a projectes de caràcter
innovador i/o tecnològic: accés directe a programes de suport a
l'emprenedoria, que inclouen formació i tutorització d'assessorament
especialitzat i premis de fins a 20.000,00 € per projecte.

Per part de l'EOI: descompte del 50% en qualsevol màster en
línia dels que ofereix l’EOI.

Per part d'AESEC: Bàner de publicitat gratuïta en la Web d'AESEC,
amb aproximadament 10.000 impactes publicitaris.

Per part de la Cambra de Comerç: incorporació com a soci plata
de la Cambra de Comerç durant un any, i sis mesos de descompte del
50% en lloguers en els despatxos del seu viver d'empreses, subjecte a
disponibilitat.

Per part de Terciari Avançat:
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Desdejuni de treball amb experts de Terciari Avançat,
amb l'objectiu d'oferir solucions i propostes als problemes
que hi puguen plantejar.
 Descompte del 25% durant un any en els projectes de la
Càtedra Creixement Empresarial entre Terciari Avançat i
UMH.


Es realitzarà un acte de lliurament mensual corresponent al premi referit al mes
vençut. Els guanyadors seran informats, amb suficient antelació, d'aquest acte, i s’hi
comprometran a la seua participació.
L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta convocatòria, i per a la concessió dels
premis, és la Junta de Govern Local, a l'empara d’allò que es regula a l'article 127.1.g)
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i la Base 27 de l'execució del pressupost
vigent.
8.- PUBLICITAT I IMATGE
Les empreses guardonades podran fer publicitat d'aquesta condició en capçaleres,
anuncis i memòries, i l'Oficina Municipal de l'Emprenedor farà publicitat de les
empreses premiades amb la deguda rellevància.
Les empreses premiades autoritzaran implícitament l'Ajuntament d'Elx perquè puga
utilitzar totes les fotografies, els vídeos o parts d’aquests en què intervinga aquesta
empresa, així com utilitzar els seus logos i noms, per a accions de publicitat i difusió
dels programes de l'Oficina Municipal de l'Emprenedor. Tot això amb l'única excepció i
limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar al dret a l'honor
en els termes previstos en la Llei orgànica 1/85, de 5 de maig, de protecció civil al dret
a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Tal autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió, per la qual cosa es
considera per un termini il·limitat.
9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs porta implícita l'acceptació de les bases i de la decisió del
jurat.
La Regidoria de Promoció Econòmica es reserva la possibilitat de modificar les bases i
els criteris de valoració, la qual cosa serà notificada a través de la Web de l'Oficina
Municipal de l'Emprenedor si escau.
Els participants responen davant els promotors d'aquest concurs de l'autoria i
l’originalitat del treball presentat.
L'organització es reserva la possibilitat de deixar desert el premi mensual bé per
incompliment de les bases per part dels participants o per la falta de participació.
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10.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
i en la pàgina web municipal. Es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província d'Alacant.
11- RECURSOS
Contra l'acord de concessió o de denegació del premi, que posarà fi a la via
administrativa, cal interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes
davant la Junta de Govern Local, o ser impugnat directament davant l'òrgan
jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà a la recepció de la notificació.
12.- NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM APLICABLE
Els premis que es concedisquen es regiran, en allò que no es dispose en aquesta
convocatòria, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la
seua normativa de desenvolupament, així com per la base 27 de les d'execució del
pressupost vigent.
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