IX EDICIÓ DEL CONCURS 9a BECA ROTARY IMPULS A L’EMPRENEDORIA 2021
Rotary Club de Cerdanyola del Vallès i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, organitzen la novena
Edició del Concurs Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria, on es premiarà la millor iniciativa empresarial
de Cerdanyola del Vallès adreçat les persones joves emprenedores del municipi.
BASES:
01● OBJECTIUS :
Amb la concessió d’aquest premi es volen assolir els següents objectius:
-Donar visibilitat i premiar les iniciatives empresarials de les persones joves emprenedores del
nostre municipi, per tal que la creació d’empreses i la figura de l’emprenedor/a arreli entre aquest
col·lectiu.
-Potenciar la figura de l’emprenedor/a que incorporant elements innovadors o / i dels tics , no
solament cerqui la maximització del benefici, sinó que té en compte criteris socials , humans i
mediambientals en la gestió empresarial.
-Generar bones pràctiques d’emprenedoria per tal d’esdevenir exemples per altres joves
emprenedors/es i pels joves estudiants d’universitat i secundària.
- Donar suport als projectes d'emprenedoria durant la pandèmia COVID19.
02● REQUISITS DELS/LES PARTICIPANTS :
- Persones fins a 40 anys d’edat. ( en cas que es presenti equips, com a mínim la meitat dels
membres hauran de ser igual o menors de 40 anys).
- Haver iniciat l’activitat empresarial durant el 2020 o tenir un projecte empresarial amb la intenció
de portar-lo a terme com a màxim abans del 31 desembre de 2021.
- Estar empadronats preferentment a Cerdanyola del Vallès .
- Que la seu fiscal o social del negoci sigui preferentment a Cerdanyola del Vallès.
- L’edat mínima per participar serà de 18 anys.
- Només es podrà presentar un projecte per empresa o per emprenedor/a.
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03● CRITERIS DE VALORACIÓ :
De la idea es valorarà els següents elements :
- Grau d’innovació
- Grau d’aplicació de les TICS
- Grau de Responsabilitat Social, mediambiental o/ i emprenedoria social
- Grau d’internacionalització
- Viabilitat del projecte
- Generació de llocs de treballs
- Presentació oral del projecte o audiovisual del projecte
3.1- Escala de valoració :

1.2.3.4.5.6.-

ITEMS
Grau d’innovació
Grau d'aplicació de les TIC'S
Grau de responsabilitat social,
mediambiental o / i emprenedoria social
Grau d'internacionalització
Generació de llocs de treball
Presentació oral o audiovisual del projecte
Puntuació total :

04

Puntuació
15
10
20
15
30
10
100

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

- Full d’inscripció
- Fotocòpia del DNI/NIE dels participants
- Pla d’empresa del projecte empresarial amb resum executiu.
- Document d’empadronament
- Alta Censal d’Hisenda, model 036/037 i alta en la Seguretat Social si l’empresa està constituïda
- Declaració responsable de portar el projecte empresarial a terme ( llevat de circumstàncies que
per causes de força major impedeixin portar el projecte a terme).
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05● PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I TERMINI DE LLIURAMENT:
El període de presentació de candidatures s’obrirà el dia 28 de maig i finalitzarà el 18 de juny.
06● LLOC DE PRESENTACIÓ I REGISTRE:
- El full d’inscripció amb la documentació que es detalla en el punt número quatre es presentaran
en original i còpia a la recepció del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de
Cerdanyola del Vallès.
Av. Roma s/n Horari : 8:00h a 15:00h
07● COMPOSICIÓ DEL JURAT :
- El jurat estarà format pel Sr. Joan Alfonso president del Rotary Club de Cerdanyola del Vallès, la
Sra, Remei Gómez i el Sr. Josep Tarrés membres del Rotary Club de Cerdanyola del Vallès , El
senyor Jaume Maranges president de Cerdanyola Empresarial, el senyor Lluís Sisquella
Vicepresident de Cerdanyola Empresarial, la senyora Carme Arché Regidora de treball i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès , i la Sra. Isabel Olivares tècnica de creació i
consolidació d’ empresa de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
.- La decisió del jurat serà pública i inapel·lable.
08● PREMIS :
-

El premi a la millor iniciativa empresarial persones joves emprenedores de Cerdanyola del
Vallès estarà becat amb :

o

o

2000€ en efectiu per al circulant de la nova empresa. Patrocina Rotary Club.

Assessorament empresarial amb el següent catàleg de prestacions :
o Un any d’honoraris professionals gratuïts per a la gestió dels serveis laborals,
comptables i fiscals, que resulti de la posada en marxa del projecte becat.
Patrocina Grup Sisquella.
o Assessorament a la creació i disseny del web corporatiu. Patrocina REMARCA’T

o

Diploma acreditatiu de millor projecte guanyador.
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09● LLIURAMENT DEL PREMI :
-

El nom del projecte guanyador del concurs es donarà a conèixer durant el mes de juliol. Dia i
lloc pendent de confirmació. Un cop estigui confirmat es comunicarà

a les persones

participants.
10● CAUSES DE REVOCACIÓ DE LA BECA:

-

Serà causa de revocació de la beca econòmica i de la prestació de serveis ,no iniciar l’activitat
econòmica abans del 31 de desembre 2021.

-

Per aquest motiu es podrà demanar a les persones guanyadores de la beca (si s’escau) els
documents d’alta d’activitat econòmica en Hisenda i d’alta en la Seguretat Social.

11● DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES:
-

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació dels continguts d’aquestes
bases.

-

En cas que es presentin un nombre elevat de projectes, es farà una selecció de projectes
finalistes els quals passaran a la fase de presentació oral del projecte.

-

El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de la cerimònia de lliurament del premi.

-

En cas de renúncia del primer guardonat, el premi passarà automàticament al segon classificat i
així successivament.

-

La baixa de qualsevol soci o sòcia del projecte empresarial comportarà la renúncia automàtica
al premi del soci o sòcia que es doni de baixa del projecte empresarial.

-

En cas que dos o més projectes tinguin la mateixa puntuació, es decidirà a criteri del jurat
resoldre l'empat.

-

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és el responsable del tractament de les dades personals de
l'usuari/a i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò disposat en les
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
(GDPR), per la qual cosa es facilita la informació següent del tractament:
Finalitat: Acceptar les condicions legals dels serveis que ofereix el Servei Municipal de Treball i
Promoció Econòmica.
Legitimació: La legitimació es realitza a través del consentiment de l'interessat/ada.
Terminis de Conservació: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del
tractament; quan ja no sigui necessari se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per tal
de garantir la pseudonimització de los dades o la destrucció total de les mateixes
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, llevat d'obligació legal, i per a la
intermediació
laboral
amb
empreses
col·laboradores
de
l'agència
0900000076
Drets: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu
tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar
un escrit a l'OAC de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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