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Assumpte

PREMI EMPRENEDORIA 2020

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Les Bases estableixen en el seu punt setè que la presidència del Consell Comarcal, mitjançant
resolució, disposarà la convocatòria anual del Premi, un cop comprovada la dotació
pressupostària corresponent.
Vist l’informe que al respecte ha emès la interventora del Consell Comarcal, que acredita
l’existència de partida pressupostària suficient per atendre la concessió d’aquest Premi
Per tot l’exposat i exercitant les atribucions atorgades pel Ple del Consell Comarcal, RESOLC:
Primer.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del
Premi a l’emprenedoria, destinat a reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les
noves empreses ubicades a la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al
desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball, any 2020
Segon.- Aquesta convocatòria es regeix per les Bases aprovades en sessió plenària de data 25
de setembre de 2020 i publicades al BOPT de data 7 d’octubre.
Tercer.- Per al Primer premi, la dotació econòmica per a l’any 2020 serà de 1.500,00 euros. A
més a més, el premi també inclou la cessió durant un any dels espais comuns del Viver
d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova. A criteri del Jurat, es podrà atorgar un
accèssit, el premi del qual consistirà en la cessió durant un any dels espais comuns del Viver
d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre Innova.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió plenària de data 25 de setembre de 2020 va
aprovar les Bases que han de regir la concessió del PREMI A L’EMPRENEDURIA DEL BAIX
EBRE als millors projectes de creació d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre, publicades al
BOPT de data 7 d’octubre de 2020.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Quart.- El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el
BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria i finalitza el dia 30 de novembre de 2020.
Cinquè.- Pel que fa a la instrucció i la concessió del Premi, així com al Jurat qualificador,
s’especifica a la Base 8 de les que regeixen la convocatòria.
Sisè.- Els criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds, es regulen a la Base 9
Setè.- La resolució i el lliurament del Premi, es regulen a la Base 10.
Vuitè. Publicar extracte d’aquesta resolució al BOPT i a través de la pàgina web del Consell
Comarcal del Baix Ebre i donar-li la màxima difusió.
Tortosa, 6 de novembre de 2020
El President,
XAVIER FAURA SANMARTIN
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