JUNTA DE GOVERN LOCAL
----------------------------------------

Núm.08

Acta de la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26 de febrer de 2018,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi
Masquef Creus, Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència
de la secretària, Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià
Bové, per tal de dur a terme la sessió ordinària.
A les quinze hores i trenta-cinc minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
19 de febrer de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 19 de febrer de 2018
pel qual es va aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb
l'Institut Illa de Rodes per tal d'acollir una estudiant. A la seva lectura, la Junta
de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. L’Institut Illa de Rodes de Roses proposa l’estudiant N.T.V., que actualment
cursa estudis de cicle inicial de grau mitjà de salvament i socorrisme, perquè
dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis.
2. L’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya varen signar un conveni marc de collaboració que possibilita
establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb cada
alumne interessat, i el responsable de l'Institut Illa de Rodes de Roses ja ha fet
arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant seleccionada.
Fonaments Jurídics:
1. L'Institut Illa de Rodes, és un centre d'ensenyament públic, el conveni de
collaboració amb l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu.
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les
entitats locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada entre ens locals
i altres administracions públiques per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
2. El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències
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municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de febrer de 2012.
3. Atès que és urgent que l'estada de pràctiques comenci el dia 5 de febrer de
2018.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre l'Institut Illa
de Rodes i l’Ajuntament de Figueres per tal d’acollir l’estudiant del cicle inicial
de grau mitjà de Salvament i Socorrisme, N.T.V.
Les pràctiques es duran a terme al servei municipal d'esports, del 5 de febrer
al 15 de març de 2018, de dilluns a divendres de 12:00 a 16:00 hores.
El tutor de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà el Sr. Màrius Vergés
Rosa.
2. Sotmetre el present decret a la ratificació de la propera Junta de Govern que
es celebri."
----3. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 21 de febrer de 2018
pel qual es va aprovar l'establiment d'un conveni de cooperació educativa amb
l'Institut Ramon Muntaner per tal d'acollir una estudiant. A la seva lectura, la
Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. L’Institut Ramon Muntaner de Figueres proposa l’estudiant A.S.N., que
actualment cursa estudis de Formació Professional d'Educació Infantil, perquè
dugui a terme les pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis.
2. L’Ajuntament de Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya varen signar un conveni marc de collaboració que possibilita
establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb cada
alumne interessat, i el responsable de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres ja
ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant
seleccionada.
Fonaments Jurídics:
1. L'Institut Ramon Muntaner, és un centre d'ensenyament públic, el conveni
de collaboració amb l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu.
D'acord amb l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les
entitats locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS), per
conveni pot establir-se una relació de cooperació consensuada entre ens locals
i altres administracions públiques per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
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2. El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de febrer de 2012.
3. Atès que és urgent que l'estada de pràctiques comenci el dia 26 de gener de
2018.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1. Aprovar l’establiment d'un conveni de cooperació educativa entre l'Institut
Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Figueres per tal d’acollir l’estudiant de
Formació Professional d'Educació Infantil, A.S.N.
Les pràctiques es duran a terme a la Llar d'Infants Bon Pastor, del 26 de gener
al 28 de febrer de 2018, de dilluns de 09:00 a 16:00 hores, i de dimarts a
divendres de 09:00 a 13:00 hores.
El tutor de les pràctiques per part de l'Ajuntament serà la Sra. Marta Torras
Pastor.
2. Sotmetre el present decret a la ratificació de la propera Junta de Govern que
es celebri."
----4. Obres-llicències. Es concedeix a l'entitat Julia España Perfums SA una
llicència municipal d'obres per a redistribució interior d'habitatge al carrer Joan
Maragall, 1, 1r pis. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 6 de novembre de 2017 i registre d’entrada número E2017025177,
l'entitat Julia España Perfums SA, representada pel senyor Jaume Dot Soler,
sol.licita llicència municipal d'obres per redistribució interior d'habitatge al carrer
Joan Maragall 1, 1r pis, de Figueres;
En data 15 de desembre de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe
següent:
"Característiques urbanístiques.
Planejament: Text refòs de les Normes urbanístiques del Pla general de
Figueres.Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de 2005.
Text refós del Pla Especial de Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 29 de maig de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
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Zonificació: Zona 1h1. Edificació per definició volumètrica i per alineació de vial.
Zona interior del Centre històric.
Nivell de protecció: 3 Ambiental / Categoria d’Intervenció: Rehabilitació (RH)
Art 23.3. La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en: a)
Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb possibilitat de reformes de la
mateixa. b) Restitució i establiment dels valors arquitectònics de l'edifici, en
especial de la façana, reparant o reconstruint els elements originals, eliminant
les parts i els elements impropis. c) Renovació de les parts irrecuperables i de
les que es demostri que no tenen cap interès ni valor arquitectònic. d)
Ampliació de volum, si així s'estableix en els Plànols Normatius, seguint les
determinacions fixades normativament.
Antecedents
El projecte redactat pel mateix arquitecte i visat amb el número 2017400032
que va donar lloc a la darrera llicència de rehabilitació d’aquest immoble
actuava en la planta baixa connectant els locals del número 7 del Carrer Girona
amb els del número 1 del Carrer Joan Maragall, connectant la planta primera
sense ús i adaptant part de planta primera, planta segona i planta tercera per a
la distribució d’un habitatge. Ara, la propietat vol retornar la planta primera al
seu ús primigeni d’habitatge tal com es manté en les escriptures. Amb aquesta
finalitat redistribueix l’espai tot incorporant la part sense ús de Girona 7 i
reservant una petita part com a magatzem.
Superfície construïda redistribuïda: 127,40 m2 (95,60 habitatge + 31,80
magatzem)
Superfície útil habitatge: 74,90, Superfície útil magatzem: 27,43
Característiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. Els paràmetres del projecte s'ajusten al que disposa la normativa urbanística
vigent.
3. El cost real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita amb aplicació de
preus unitaris justificats sobre l’estat d’amidaments, s’estima inicialment en
44.953,09 euros segons una repercussió de cost proporcionada (127,40 m2 x
352,85 euros / m2 )
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 150 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en 2.160 euros
segons les ordenances. ( 24 x 3 x 30 euros / m2)
Condicions de l’execució
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'installar al carrer un contenidor per a la
recollida de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís
d'ocupació de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.
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2. La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin
o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de l’immoble, els
habitatges de les plantes pis superiors o facin servir les servituds d’accés sigui
quina sigui la seva propietat.
3. D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides,
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi
ambient i de la salut.
4. Les installacions d’unitats exteriors de clima, els conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra sollicitada, en els termes en que se
sollicita i amb les condicions particulars exposades i les generals annexes."
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres i l’article 75 bis de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada per l'entitat Julia España Perfums SA,
representada pel senyor Jaume Dot Soler, per a redistribució interior
d'habitatge al carrer Joan Maragall 1, 1r pis, de Figueres, d'acord amb les
condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents:
a) D’acord amb l'article 75 bis de l'Ordenança de civisme i convivència
ciutadana queda establert que al llarg de la durada d’aquesta llicència, des del
dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de cada any, no es podran dur a
terme els treballs que puguin causar congestió de la vialitat amb l’actuació o
l’accés de maquinària i subministres, que comportin l'ocupació temporal de la
via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides, grues, contenidors, etc...) i
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que generin emissions de pols i partícules que incideixen de manera
substancial en la qualitat de vida, protecció del medi ambient i de la salut.
b) Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. En el cas que s'hagi d'installar al carrer un contenidor per a la
recollida de les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís
d'ocupació de la via pública a la mateixa Guàrdia Urbana.
c) La promotora, la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat haurà de
vetllar en tot moment perquè la implantació de mitjans auxiliars i el mateix
desenvolupament dels treballs no suposi cap risc per les persones que utilitzin
o desenvolupin les activitats existents en les parts baixes de l’immoble, els
habitatges de les plantes pis superiors o facin servir les servituds d’accés sigui
quina sigui la seva propietat.
d) D’acord amb l’Ordenança de Civisme queda establert que al llarg de la
durada d’aquesta llicència, des del dia 23 de juny fins al dia 11 de setembre de
cada any no es podran dur a terme els treballs que puguin causar congestió de
la vialitat amb l’actuació o l’accés de maquinària i subministres, que comportin
l'ocupació temporal de la via pública amb mitjans auxiliars ( tanques, bastides,
grues, contenidors, etc...) i que generin emissions de pols i partícules que
incideixen de manera substancial en la qualitat de vida, protecció del medi
ambient i de la salut.
e) Les installacions d’unitats exteriors de clima, els conductes de ventilació i
extraccions i les infraestructures comuns de telecomunicacions o antenes que
resultin desplaçades per les obres o s’afegeixin amb motiu d’aquestes es
situaran integrades en la coberta de l’immoble sense que puguin hipotecar les
condicions de ventilació dels patis ni afectar les façanes.
f) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
g) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
h) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
i) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
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comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
j) Quan als serveis municipals, s'hauran de complir el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a l'entitat Julia España Perfums SA, representada pel
senyor Jaume Dot Soler, que pel concepte impost sobre construccions,
installacions i obres, se li requerirà el pagament, mitjançant liquidació, de la
quantia resultant d’aplicar el tipus de gravàmen aplicable a la base imposable
d’aquest impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
installació i/o obra per import 44.953,09€. També s’haurà d’ingressar la taxa
corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes
quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de pagament a l’hisenda
pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis
assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació."
----5. Habitatges. Se sollicita a l’Agència Catalana de l’Habitatge que examini
la possibilitat de l’arrendament dels 8 habitatges vacants de la Plaça Joan
Tutau en favor de l’Ajuntament per a destinar-los a necessitats socials. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"L’Agència Catalana de l’Habitatge disposa de 8 habitatges a la Plaça Joan
Tutau, que es troben desocupats però per als que s’han de fer reparacions,
sense les quals no són habitables. Transitòriament, la Generalitat no disposa
dels recursos per a fer front a aquesta finalitat i en canvi la situació de
desocupació genera dificultats i potencialment conflictes. Atès que
l’Ajuntament, amb el pressupost aprovat definitivament disposa de la partida
18301 15210 20200 per a lloguer d’habitatges d’inclusió social i de la partida
18301 15210 21200 per a reparació, reposició i manteniment d’habitatges, i
atenent al fet que els habitatges que l’ajuntament destina a necessitats socials
són objecte d’una subvenció específica, per part dels serveis d’habitatge de la
Generalitat, i que seria viable llogar aquests habitatges però descomptant del
preu del lloguer l’import de les reparacions, quantia que pot ser objecte de
concreció o determinació a través dels informes tècnics adients, es proposa
que la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia presidència, adopti els
acords següents:
1.- Sollicitar de l’Agència Catalana de l’Habitatge que examini la possibilitat de
l’arrendament dels 8 habitatges vacants, de la Plaça Joan Tutau, en favor de
l’Ajuntament, per a destinar-los a necessitats socials, amb la condició o
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modalitat de reintegrar o descomptar de l’import dels lloguers, el cost de les
reparacions, als efectes d’evitar una situació de desocupació.
2.- L’acceptació d’aquesta condició restarà supeditada a la determinació que
correspongui a les despeses de reparació, d’acord amb els informes tècnics
que comptin amb l’acceptació dels tècnics de l’Agència Catalana de
l’Habitatge."
----6. Treball. S'aproven les Bases dels Premis Emprenedors Alt Empordà
2018. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Un dels objectius principals de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres és fomentar la iniciativa emprenedora amb l’objectiu de que es
creïn més empreses a la ciutat i es generi ocupació. Un dels instruments que
s’han demostrat més útils per a fomentar la cultura emprenedora han estat els
premis emprenedors, com ho demostren els bons resultats dels Premis
Emprenedors Alt Empordà dels anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 , 2016 i 2017, que van rebre un nombre important de candidatures, tant
des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu.
Aquests premis estan organitzats per AEEG (Associació d'Empresaris i
Emprenedors de Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.
Per a l'any 2018 es pretén organitzar de nou el Premi Emprenedors Alt
Empordà per tal de continuar en la tasca de foment de la cultura emprenedora.
Aquests premis tenen quatre categories:
- Premi Jove Empresari: aquesta categoria premiarà a l’empresari empordanès
menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria empresarial més destacada.
- Premi Emprenedor: es premiaran els projectes d’empresa més viables,
innovadors i amb major potencial de creixement.
- Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més
creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i
Batxillerat) i dels joves de menys de 20 anys de la comarca.
- Premi a la Innovació: aquesta categoria premiarà a aquella empresa que hagi
estat capaç d'innovar en producte, servei o processos.
La única categoria en que el premi té una dotació econòmica és la del Premi
Emprenedor: 3.000 euros el primer premi i 1.500 el segon.

8

L'Ajuntament de Figueres es farà càrrec del cost del primer i al segon premi
emprenedor per un import total de 4.500 euros, amb càrrec a la partida 2018
401 43300 4800 Premis Emprenedors.
El jurat estarà format per nou membres i tindrà la composició següent :
- Un representant de l’AEEG
- Un representant de l’Ajuntament de Figueres
- Un representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Un representant del Setmanari de l’Alt Empordà
- Un representant de l’Associació Fòrum Imagina
- Quatre empresaris o professionals de reconeguda vàlua
Vist l'informe del Cap de Promoció Econòmica, que s'adjunta a l'expedient
d'aquest acte administratiu.
Vist l'informe favorable del Cap de Servei de Serveis Jurídics i Administratius
de Promoció Econòmica, sempre tenint en compte les advertències fetes en el
seu informe adjunt a l’expedient, i que són les següents:
o Caldria tractar aquestes bases com a subvencions, i tenir en
compte el que això comporta com per exemple enviar les bases
traduïdes a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS),
enviar les resolucions de les concessions efectuades, incloure en
el pla estratègic de subvencions.
o Cal ponderar els criteris objectius d'atorgament de la subvenció.
o Cal informar als participants que hi ha una retenció del 19%
d'IRPF sobre el primer i segon premi emprenedor.
o Cal informe de la Interventora General que determini la
disponibilitat pressupostària per dur a terme aquesta despesa
Per tot l'anterior, l'Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r. Aprovar les Bases dels Premis Emprenedors Alt Empordà 2018 següents:
"BASES DELS PREMIS PER A EMPRENEDORS DE L’ALT EMPORDÀ PER A
L’ANY 2018
1. Objectius i organitzadors
Els Premis per a Emprenedors de l’Alt Empordà tenen com a objectiu la
dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el
reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a
eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de
treball.
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Aquests premis estan organitzats per AEEG (Associació d’Empresaris i
Emprenedors de Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.
2. Categories dels premis.
S’estableixen quatre categories dels premis:
-

Premi Jove Empresari: aquesta categoria premiarà a l’empresari
empordanès menor de 42 anys que hagi tingut una trajectòria
empresarial més destacada.

-

Premi Emprenedor: es premiarà el projecte d’empresa més viable,
innovador i amb major potencial de creixement.

-

Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més
creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles
Formatius i Batxillerat) i dels joves de menys de 20 anys de la comarca.

-

Premi a la Innovació: aquesta categoria premiarà a aquella empresa que
hagi estat capaç d'innovar en producte, servei o processos.

3. Requisits
3.1. Requisits generals per a totes les categories
Poden participar a les categories Jove Empresari, Emprenedor i Innovació totes
les persones amb domicili a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi
Emprenedor hi poden participar totes les persones que creïn una empresa amb
domicili social a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi a la Millor
Idea de Negoci hi poden participar tots els estudiants dels Instituts de la
comarca i els joves menors de 20 anys residents a la comarca.
No s’acceptaran fundacions ni associacions.

3.2. Requisits específics per al Premi Jove Empresari
Empresaris amb una edat inferior als 42 anys que dirigeixin una empresa amb
domicili social en qualsevol municipi de la comarca de l’Alt Empordà. En
aquesta categoria els candidats han de ser proposats a través de l’apartat obert
amb aquesta finalitat a la pàgina web dels premis.
3.3. Requisits específics per al Premi Emprenedor
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S’hi podran presentar totes aquelles persones o grups de persones que tinguin
un projecte empresarial a l’Alt Empordà iniciat o a iniciar entre el 22 d'abril del
2017 i el 31 de desembre del 2018 i que presentin un pla d’empresa.
En la categoria de Premi emprenedor no s’acceptaran canvis de forma jurídica
ni ampliació o canvi d’activitat.
Serà imprescindible per a la percepció del premi que l’empresa iniciï les seves
activitats abans del 31 de desembre del 2018.
3.4. Requisits específics per al Premi a la Millor Idea de Negoci
Poden participar en el premi tots els estudiants dels Instituts de la comarca i els
joves menors de 20 anys residents a la comarca que presentin un projecte
d’idea empresarial.
Es creen dues subcategories:
- Estudiants d’ESO
- Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius
3.5. Requisits específics per al Premi a la Innovació
Empreses ja constituïdes i amb seu social a l’Alt Empordà que hagin innovat en
producte, servei o processos.
4. Termini i lloc de presentació de les candidatures
El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 1 de març de 2018 i
finalitzarà el dia 20 d’abril de 2018.
Les sollicituds es presentaran en el Registre d’una de les administracions
locals organitzadores:
Ajuntament de Figueres
Tel.: 972674261
Adreça: Av. Salvador Dalí, 107 - Figueres
e-mail: dcarvajal@figueres.org
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel.: 972514470
Adreça: C/Nou, 48 - Figueres
e-mail: promocio@altemporda.org
En la categoria de Jove empresari els candidats han de ser proposats a través
de l’apartat obert amb aquesta finalitat a la pàgina web dels premis.
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5. Documentació
Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs als
registres establerts al quart punt d’aquestes bases.
Els models de sollicitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la web:
www.premisemprenedorsaltemporda.com.
Totes les candidatures hauran de presentar també una fitxa resum del projecte
segons el model penjat a la web.
S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia):
5.1. Premi Jove Empresari
En aquesta categoria els candidats poden ser proposats per qualsevol persona,
empresa o entitat a través de l’apartat obert amb aquesta finalitat a la pàgina
web dels premis.
5.2. Premi Emprenedor
Sollicitud de participació
Memòria del projecte empresarial, que inclogui com a mínim la informació
següent:
- Resum del projecte
- Promotors
- Estudi del mercat
- Pla de màrqueting
- Pla de producció o operacions
- Recursos humans
- Aspectes jurídics i fiscals
- Pla econòmic-financer
Fotocòpia del DNI dels promotors
5.3. Premi a la Millor Idea de Negoci
Sollicitud de participació
Pla d’empresa o memòria de la idea de negoci que inclogui com a mínim la
informació següent:
- Resum del projecte
- Promotors: dades personals i Institut on s’està matriculat
- Estudi del mercat
- Pla de màrqueting
- Viabilitat econòmico - financera i tècnica
Fotocòpia del DNI dels promotors
Fotocòpia de la matrícula a l’Institut (si s’escau)
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5.4. Premi a la Innovació
Formulari de sollicitud
Fotocòpia del DNI de l’empresari i NIF de l’empresa.
S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material
publicitari de l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, dades
econòmiques, etc.) i/o material on aparegui el logotip i la imatge corporativa de
l’empresa (per exemple targetes)
6. Obligacions dels candidats
Acceptar les bases del concurs.
Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que
s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment des
requisits donarà lloc a la desqualificació dels premis i, en el cas de que es
produeixi amb posterioritat a la concessió, a la devolució del premi percebut.
7. Jurat
El jurat estarà format per nou membres i tindrà la composició següent :
- Un representant de l’AEEG
- Un representant de l’Ajuntament de Figueres
- Un representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Un representant del Setmanari de l’Alt Empordà
- Un representant de l’Associació Fòrum Imagina
- Quatre empresaris o professionals de reconeguda vàlua
Així mateix hi haurà un Secretari, pertanyent a una de les entitats
organitzadores, sense veu ni vot.
8. Criteris de valoració
8.1. Criteris de valoració del Premi Jove Empresari
Creació de llocs de treball
Es valorarà el nombre de llocs de treball creats, inclosos els de les
persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet
de contractar collectius de difícil inserció.
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
Qualitat de l’equip directiu
Es valorarà la potencialitat de l’equip directiu, la seva formació i
adequació a l’empresa. Es valorarà tant l’equip directiu intern com l’extern
(consultors, assessors, etc.).
Aquest criteri representarà un 10% de la valoració total d'aquesta categoria.
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Potencial de creixement de l’empresa
Es valorarà la posició del producte o servei, o de l’empresa, al mercat.
Es valorarà la segmentació de l’empresa.
Es valorarà els estudis de mercat que s’hagin efectuat
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
Producte o servei innovador
Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent al mercat o al
territori.
Es valorarà l’aplicació de millores substancials en productes/serveis ja
existents al mercat o al territori.
Es valoraran noves formes d’organització del treball.
Es valoraran innovacions dels processos productius o en les vies de
comercialització.
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
Cooperació interempresarial
Es valorarà el grau de collaboració amb altres empreses i la participació
en organitzacions empresarials.
Aquest criteri representarà un 10% de la valoració total d'aquesta categoria.
Efecte multiplicador
Es valorarà la capacitat del projecte empresarial de tenir un efecte
multiplicador sobre l’economia de la comarca.
Aquest criteri representarà un 10% de la valoració total d'aquesta categoria.
Altres aspectes
Aplicació de la igualtat d’oportunitats.
Activitats d’interès social: empreses d’inserció, collectius amb risc
d’exclusió social.
Accions encaminades a la protecció del medi ambient.
Aquest criteri representarà un 10% de la valoració total d'aquesta categoria.
8.2. Criteris de valoració del Premi Emprenedor
Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, tenint especialment en
compte els elements següents:.
Creació de llocs de treball
Es valorarà el nombre de llocs de treball previstos, inclosos els de les
persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet
de contractar collectius de difícil inserció.
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
Grau d’innovació
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- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents
processos de l’empresa.
- Es valoraran noves formes d’organització del treball.
- Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de
comercialització.
Aquest criteri representarà un 40% de la valoració total d'aquesta categoria.
Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
- Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en
compte els aspectes econòmic-financers
- Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte..
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
Altres aspectes
- Es valorarà l’aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats.
- Es valorarà el desenvolupament d’activitats d’interès social: empreses
d’inserció, collectius amb risc d’exclusió social.
- Accions encaminades a la protecció del medi ambient.
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
8.3. Criteris de valoració del premi a la Millor Idea de Negoci
En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes
innovadors, que aportin noves idees empresarials tot mantenint una viabilitat
econòmico - financera i tècnica.
Es tindran especialment en compte els elements següents:
Grau d’innovació
- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents
processos de l’empresa.
- Es valoraran noves formes d’organització del treball.
- Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de
comercialització.
Aquest criteri representarà un 80% de la valoració total d'aquesta categoria.
Justificació comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
Els projectes hauran d’incloure els aspectes comercials, tècnics, organitzatius i
econòmics de l’activitat empresarial descrita.
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Es valorarà la coherència i la claredat de la presentació. També es valorarà el
contrast de la idea en el seu entorn, és a dir, que s’hagi fet una mínima
prospecció de mercat i que no sigui només el resultat d’una inspiració
individual.
Aquest criteri representarà un 20% de la valoració total d'aquesta categoria.
8.4. Criteris de valoració del Premi a la Innovació
Grau d’innovació
- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
Aquest criteri representarà un 70% de la valoració total d'aquesta categoria.
Aspectes econòmics i de creació de llocs de treball
- Repercussió econòmica de les innovacions en els ingressos de l’empresa.
- Nombre de llocs de treball creats/mantinguts gràcies a la innovació
Aquest criteri representarà un 30% de la valoració total d'aquesta categoria.
8.5. Criteris comuns
De forma prioritària es valorarà el caràcter innovador dels projectes
empresarials presentats.
En totes les categories dels Premis es valorarà el fet que l’empresa hagi dut a
terme actuacions encaminades a la seva adaptació a la normalització
lingüística del català, a la prevenció de riscos laborals, al respecte pel medi
ambient i a l’assumpció de la responsabilitat social de l’empresa.
També es valorarà el fet que sigui una activitat amb escassa presència als
municipis, o compresa dins dels anomenats nous filons d’ocupació, o que
cobreixi necessitats insuficientment satisfetes al territori.
9. Dotació dels premis
9.1. Premi Jove Empresari
Aquest premi pretén ser el reconeixement a la trajectòria d’un jove empresari.
El premi constituirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura
commemorativa. Així mateix l’empresari guanyador gaudirà d’un important grau
de repercussió mediàtica en els mitjans de comunicació.
9.2. Premi Emprenedor
Primer premi:
- 3.000 €
- Publicitat al setmanari l’Empordà per un valor de 1.500 euros.
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Segon premi: 1.500 €
9.3. Premi millor Idea de Negoci
El premi serà una mini tablet android per a cadascun dels membres de l’equip.
9.4. Premi a la Innovació
El premi constituirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura
commemorativa. Així mateix l’empresari guanyador gaudirà d’un important grau
de repercussió mediàtica en els mitjans de comunicació.
10. Resolució i comunicació dels premis
D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà resolució d'atorgament dels premis
condicionant el seu pagament a la justificació de les empreses guanyadores de
la segona categoria de la legalització de la seva activitat.
La comunicació de quines han estat les empreses i persones guanyadores del
concurs tindrà lloc mitjançant un acte públic que tindrà lloc a Figueres el dia 11
de maig de 2018.
11. Justificació dels premis
Els guanyadors de la segona categoria (Premi Emprenedor) hauran de lliurar la
documentació acreditativa de l’inici de l’activitat de l’empresa (declaració
censal, alta de l’empresari a la seguretat social) així com el número de compte
de l'empresa on vol rebre el pagament del premi.
Aquesta documentació s’haurà de presentar en el registre de qualsevol de les
dues administracions organitzadores.
Si amb data 31-12-2018 no s’ha presentat la justificació documental de la
subvenció, s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia i es dictarà la
resolució de revocació. La quantia del premi no lliurat passarà a formar part de
pressupost de la propera edició dels Premis.
12. Pagament dels premis
El pagament de la totalitat de l’import del Premi Emprenedor es farà mitjançant
transferència bancària al compte bancari de les empreses guanyadores, en el
termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la
justificació.
13. Disposicions complementàries
- Aquestes bases han estat elaborades per les cinc entitats organitzadores i
consensuades amb la resta de membres del jurat.
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- El Jurat podrà atorgar les mencions que consideri, tant a empreses i
emprenedors com a entitats que hagin treballat per al foment de
l'emprenedoria.
- Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es
procedirà a comprovar que cada sollicitant aporti la documentació requerida.
- En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada
juntament amb la sollicitud, l’organització requerirà la persona o persones
sollicitants perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i
es descartaran aquelles sollicituds que presentin algun tipus d’errada o
deficiència.
- El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o
aclariments sobre el seu projecte empresarial.
- Una vegada elaborada la llista de sollicituds acceptades, el jurat iniciarà la
seva valoració.
- La resolució del jurat serà pública i inapellable. Hi ha la possibilitat que algun
premi quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits
mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.
- Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta
convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels
projectes presentats.
- La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases.
- Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les
empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb
la màxima confidencialitat.
- Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que
es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
- Les empreses guanyadores podran utilitzar els premis com a element de
promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats."
2n. Aprovar el pressupost corresponent al primer i al segon premi emprenedor
per un import total de 4.500 euros, amb càrrec a la partida 2018 401 43300
4800 premis emprenedors.
3r. Designar David Carvajal Carbonell com a representant de l'Ajuntament de
Figueres al Jurat dels Premis emprenedors Alt Empordà 2018."
----7. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----8. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les quinze hores
i quaranta-cinc minuts, de la qual cosa dono fe.
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