
 
Bases reguladores de la convocatòria per a la conce ssió del Premi Projecte Jove 
2014 
 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza el Premi Projecte Jove 2014 amb la finalitat de 
guardonar les millors iniciatives juvenils endegades per persones físiques o entitats sense 
ànim de lucre radicades al Baix Ebre, l'any 2014.  
 
2. Destinataris 
 
Els destinataris d'aquest premi són les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre 
que tinguin la seva seu i/o el seu origen a la comarca del Baix Ebre i que desenvolupin 
accions destinades al jovent de la comarca o aquelles entitats que presentin alguna activitat 
que destaqui en el món juvenil.  
 
3. Activitats objecte del premi 
 
Les activitats s'hauran de desenvolupar seguint les línies d'actuació i els reptes del Pla 
Nacional de Joventut.  
 
El PNJCat 2010-2020 s'estructura a partir de 7 reptes als quals es vol fer front durant els 
propers 10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de la joventut 
de la qual parteix el Pla i que vol defugir d'una acció compartimentada i sectorial:  
 
• Repte 1: Aconseguir l'èxit en la trajectòria educativa de les persones                 joves.  
• Repte 2: Aconseguir l'èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.  
• Repte 3: Aconseguir l'èxit en transició domiciliària de les persones joves.  
• Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut.  
• Repte 5: Avançar cap a l'autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col•lectiu de les persones joves.  
• Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l'oferta 
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors.  
• Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d'organització col•lectiva. 
 
4. Sol·licituds 
 
Per tal d'optar al premi Projecte Jove 2014, els aspirants hauran de presentar el full de 
sol·licitud, segons el model oficial facilitat al mateix Consell Comarcal o bé a través de la 
web del consistori http://www.baixebre.cat, degudament emplenat, al registre general del 
Consell Comarcal del Baix Ebre (Carrer Barcelona, 152, de Tortosa), en horari de 9h a 14h. 
 
S'admetrà com a màxim una sol·licitud per persona física o entitat.  
 
5. Documentació a presentar i termini 
 
Caldrà presentar al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre:  
• Model de sol·licitud degudament emplenat.  
• El projecte s’haurà de presentar en format pdf i gravat en un CD. Cada projecte 
inclourà la descripció detallada de l'activitat prevista a realitzar, que ha de detallar 



 
especialment:  
1.  Programa  
2.  Objectius  
3.  Destinataris  
4.  Incidència en el jovent 
5.    Originalitat de l'actuació 
• Pressupost detallat de l'actuació. 
• Fotocòpia del document del NIF de l'entitat o DNI de la persona física.  
• Fotocòpia dels estatuts,degudament registrats.  
El termini màxim per presentar i admetre sol·licituds referents a aquesta convocatòria serà 
el dia 31 de desembre de 2014.  
 
6. Procediment de tramitació 
 
Un cop rebudes les sol·licituds, s'avaluarà que aquestes compleixin les característiques 
esmentades a la base cinquena. Si és així, els projectes es trametran als membres del 
tribunal per a la seva valoració. En cas de tenir defectes es sol·licitarà la seva esmena i, un 
cop esmenada, es seguirà el mateix tràmit. No es procedirà a la valoració de cap sol·licitud 
que no compleixi les característiques esmentades a la base cinquena.  
Per a l'esmena de defectes dels projectes es requerirà al sol·licitant, per escrit, per tal que, 
en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, es 
presenti la documentació sol·licitada. Si transcorre aquest termini i no es presenta la 
documentació demanada, el projecte es descartarà i es deixarà fora de concurs. 
 
7. Dotació econòmica del premi 
 
S'atorgarà un únic premi de 1000€ al millor projecte. 
 
8. Resolució del Premi 
 
La resolució del premi tindrà lloc durant el mes de gener de 2014.  
 
9. Composició del Jurat 
 
El Jurat encarregat de valorar les obres presentades estarà format pels següents membres:   
 
President:  
 
• El president del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Vocals: 
• El president de la Comissió Informativa de Foment de la Cohesió Social. 
• El conseller comarcal delegat del Departament de Joventut. 
• Un membre de cada grup polític de la corporació.  
• La coordinadora de l’Àrea de Foment de la Cohesió Social del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
• La tècnica del Departament de Joventut, qui actuarà com a secretària del jurat. 
 
10. Criteris de valoració 
 
La puntuació dels projectes es determinarà en funció dels següents criteris: 
Criteri d’avaluació: 
 



 
• Avaluació del programa (fins 20 punts) 
• Compliment dels objectius-reptes (fins 20 punts) 
• Incidència de l’activitat en el jovent (fins 20 punts) 
• Originalitat i singularitat de l’activitat (fins 10 punts) 
 
Nombre de joves beneficiaris 
• Fins a 10 joves (5 punts) 
• De 11 a 20 joves (10 punts) 
• De 21 a 30 joves (15 punts) 
• De 31 a 40 joves (20 punts) 
• De 41 a 50 joves (25 punts) 
• Més de 50 joves (30 punts) 
 
A criteri del jurat, el premi podrà ser declarat desert.  
 
11. Lliurament del Premi 
 
El lliurament del premi es durà a terme en el decurs d'un acte, la data del qual es donarà a 
conèixer en el moment oportú.  
 
12. Notificacions electròniques 
 
De conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, la Llei 26/2010, de 3  d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya les notificacions als licitadors de l'adjudicació es 
podran efectuar per mitjans electrònics amb el consentiment de l’interessat.  
 
La presentació de sol·licituds de participació a aquesta convocatòria per part dels 
interessats empreses comportarà l'acceptació per rebre les notificacions utilitzant mitjans 
electrònics. Aquesta notificació s’efectuarà mitjançant un sistema que garanteix la posada a 
disposició de la notificació en el lloc web del  Consell Comarcal del Baix Ebre . D’acord amb 
el que estableix l’article 135.4 de la Llei  
 
El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a tal efecte s’indiqui, en la 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es podrà enviar, via SMS, a 
un telèfon que s’indiqui. L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel 
representant legal o les persones de l’entitat habilitades a tal efecte a l'apartat de 
notificacions del web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat), i autenticats 
mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l’Agència 
Catalana de Certificació – CATCert. Caldrà indicar en cada cas el destinatari de les 
notificacions indicant el seu nom i cognoms, NIF i correu electrònic d’acord amb el model 
d’autorització que s’annexa. 
 
La resta de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu electrònic a l'adreça 
facilitada per les entitats participants a tal efecte 

 


