
Dijous, 3 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la seva sessió de data 30 de juliol de 2015 acordà la modificació de 
les Bases reguladores per la 2ª edició dels Premis a l'Emprenedoria.

Les referides Bases han estat publicades al BOP núm.022015009985 de data 17 d'abril de 2015 i posterior anunci de 
modificació publicat al BOP núm. 022015020367 de data 6 d'agost de 2015, havent-se procedit a l'exposició pública i no 
havent estat presentades al·legacions.

Es fa pública la present convocatòria i s'obre un termini per la presentació de sol·licituds que finirà el proper dia 15 
d'octubre de 2015.

Podeu consultar les bases específiques a www.palauplegamans.cat.

CONVOCATÒRIA DE 2015 PER A L'ATORGAMENT DE PREMIS A L'EMPRENDORIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament  té  com a objectiu  atraure nous projectes empresarials  innovadors,  generadors d'activitat  econòmica i 
d'ocupació, integradors en lo social i que representin un lligam i reforç pel teixit econòmic del municipi.

En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament, en la seva sessió de data 30 de juliol de 2015 acordà la pertinent convocatòria 
en les seves tres categories:

-Premi a Emprenedors Joves.
-Premi a la Innovació.
-Premi Dones.

Per aquest motiu s'estableix la convocatòria per la concessió de premis a l'emprenedoria per l'exercici 2015 que es 
regirà per les Bases aprovades i publicades en els anuncis oficials ja esmentats.

IMPORTS

L'import de la convocatòria per la concessió de premis a l'emprenedoria per l'exercici 2015 és de 12.000 EUR amb 
càrrec a la partida pressupostària 505034330047900.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds finirà el proper dia 15 d ‘octubre de 2015.

ÒRGAN D'AVALUACIÓ

L'òrgan d'avaluació serà el Jurat, quina composició serà l'establerta a la Base 5 de les reguladores de la 2ª Edició dels 
Premis s l'Emprenedoria publicades.

DADES COMPLEMENTÀRIES

La documentació a presentar per a la sol·licitud de participació i les obligacions dels beneficiaris seran les assenyalades 
a les Bases 8 i 11 aprovades.

Palau-solità i Plegamans, 2 de setembre de 2015
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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