Exp. Núm. 2020/5629

EDICTE
Pel qual es fa públic que per Resolució d’Alcaldia 2021/138, de data 4 de febrer
de 2021, s’aprova la rectificació d’errada material de l’acord de l’aprovació de la
convocatòria per l’atorgament de premis a l’associacionisme local per la
dinamització econòmica del teixit productiu, convocatòria 2020, segons el
següent detall:
On diu:
Inscripcions.
Les persones interessades a participar al concurs hauran d’inscriure’s gratuïtament al
web www.ripollet.cat , dins de les dates compreses entre l’1 i el 8 de desembre de 2020,
entrant una instància genèrica adreçada al Departament d’Empresa i Comerç i
adjuntant-hi una breu memòria segons l’Annex 1.
Ha de dir:
Inscripcions.
Les persones interessades a participar al concurs hauran d’inscriure’s gratuïtament al
web www.ripollet.cat, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació en el BOPB, entrant una instància genèrica adreçada al
Departament d’Empresa i Comerç i adjuntant-hi una breu memòria segons l’Annex 1.
On diu:
Veredicte.
El veredicte serà inapel·lable i la Regidoria d’Empresa i Comerç es reserva la facultat de
variar el nombre dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts.
Les guanyadores del concurs es faran públiques el dia 18 de desembre, al web
www.ripollet.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament .

Veredicte.
El veredicte serà inapel·lable i la Regidoria d’Empresa i Comerç es reserva la facultat de
variar el nombre dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts.
Les guanyadores del concurs es faran públiques dintre del mes següent a la data de
finalització de la presentació de sol·licituds, previ acord de concessió i pagament adoptat
per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant difusió al web
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www.ripollet.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament. Així mateix, es realitzarà
publicació a la BDNS.

On diu:
Lliurament de premis.
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 21 de desembre de 2020 a l’Ajuntament de
Ripollet, carrer Balmes, 2, sempre que la situació COVID ho permeti.
Ha de dir:
Lliurament de premis.
La data, hora i lloc de lliurament de premis s’anunciarà al web www.ripollet.cat i a les
xarxes socials de l’Ajuntament en el mateix moment que s’anunciïn el veredicte de les
guanyadores, sempre tenint en compte les mesures preventives en vigor aplicades pel
Govern de Catalunya en matèria del COVID-19.

Les bases de la convocatòria es transcriuen literalment a continuació amb les
correccions abans esmentades, ampliant el termini de presentació de sol·licituds
en 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació del present acord de rectificació
d’errades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona :

“CONVOCATÒRIA DE PREMIS A L’ASSOCIACIONISME LOCAL PER A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA DE RIPOLLET – PLA DE XOC. LÍNIA 2.
Els Premis a l’associacionisme local per a la dinamització econòmica de Ripollet–Pla de
xoc. Línia 2, estan organitzats per la Regidoria d’Empresa i Comerç de l’Ajuntament de
Ripollet.
ESPECIFICACIONS I REQUISITS DELS PREMIS
Objecte.
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L’objectiu dels premis és recolzar i donar visibilitat a l’associacionisme local com a ens
que promouen i dinamitzen el teixit productiu local: empreses, comerços, indústries,
serveis i els establiments de restauració locals.
Organització.
La Regidoria d’Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Ripollet.
Destinatàries.
Associacions locals que donen suport i dinamitzen el teixit productiu del municipi.
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Entitats constituïdes legalment, amb seu a Ripollet que tenen per objectiu la
dinamització i suport a les activitats econòmiques locals.
Durada.
Entitats en actiu des de la declaració de la situació de l’estat d’alarma publicada al BOE
núm. 67 del dia 17/03/2020 el qual publicava el Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, i que va entrar en vigor el mateix dia 14/03/2020 i fins a dia
d’avui.
Inscripcions.
Les persones interessades a participar al concurs hauran d’inscriure’s gratuïtament al
web www.ripollet.cat, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació en el BOPB, entrant una instància genèrica adreçada al
Departament d’Empresa i Comerç i adjuntant-hi una breu memòria segons l’Annex 1.
Premis.
S’atorgaran cinc premis de 4.000,00 a les cinc entitats del teixit productiu local que
obtinguin una major puntuació.
Jurat.
El jurat estarà integrat per tres persones que valoraran les candidatures i estarà format
per:
-

El coordinador de l’àmbit de Desenvolupament Econòmic
Dos tècnics del Departament d’Empresa i Comerç

Criteris de valoració.
El jurat revisarà totes les candidatures entrades en el termini establert i en farà la seva
valoració en funció dels següents criteris:
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Formar part de la Subcomissió de Desenvolupament 1 punt
Econòmic per la Taula del Pla de xoc
Participació a les sessions de la Subcomissió de 2 punts per sessió
Desenvolupament Econòmic per la Taula del Pla de xoc
Aportació d’empreses associades a les activitats acordades al 1 punt per cada 5 socis
Pla de xoc realitzades
Veredicte.
El veredicte serà inapel·lable i la Regidoria d’Empresa i Comerç es reserva la facultat de
variar el nombre dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts.
Les guanyadores del concurs es faran públiques dintre del mes següent a la data de
finalització de la presentació de sol·licituds, previ acord de concessió i pagament adoptat
per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant difusió al web
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www.ripollet.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament. Així mateix, es realitzarà
publicació a la BDNS.
Lliurament de premis.
La data, hora i lloc de lliurament de premis s’anunciarà al web www.ripollet.cat i a les
xarxes socials de l’Ajuntament en el mateix moment que s’anunciïn el veredicte de les
guanyadores, sempre tenint en compte les mesures preventives en vigor aplicades pel
Govern de Catalunya en matèria del COVID-19.
*

Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les
disposicions legals vigents.

ANNEX 1.
Candidatura als Premis a l’associacionisme local per a la dinamització
econòmica de Ripollet
Nom entitat:
Any constitució:
Adreça de la seu social:

Nombre d’empreses locals adherides a l’entitat:
Formeu part de la Subcomissió de Desenvolupament Econòmic per la Taula del
Pla de Xoc?
A quines sessions de la Subcomissió de Desenvolupament Econòmic per la Taula
del Pla de xoc heu participat? (data i persona/es representant/s de l’entitat)
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Aportació d’empreses associades a les activitats acordades al Pla de xoc
realitzades (Nom de l’Activitat i Comerç/Empresa assistent)”

Ripollet, a data de la signatura electrònica

L’Alcalde
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