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Aprovar la concessió dels “Premis InJUè Emprèn dipta.cat. 2022.

De conformitat amb la proposta d'Ocupació i Emprenedoria, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
La Diputació de Tarragona organitza els Premis InJUè Emprèn dipta.cat en col·laboració amb
la Fundació URV (FURV) per fomentar l’esperit emprenedor, l’estímul a la presa de mesures
que contribueixin a l’aparició de noves iniciatives i la generació de mentalitat innovadora en els
estudiants del nostre territori.
La creació d’aquests guardons pretén incentivar especialment l’emprenedoria vinculada a la
innovació i als reptes, inclosos dins dels objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030
que s’han identificat com estratègics per part de la Diputació de Tarragona. Els Premis
persegueixen impulsar una economia territorial basada en el coneixement, que s'ajusti millor
als potencials d'innovació i afavorir iniciatives estudiantils que ofereixin millores potencials i
idees innovadores al nostre territori.
Per decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona de data 27 d’agost de de 2021 es va
aprovar la convocatòria anticipada dels premis, publicada en el BOPT d’1 de setembre de 2021.
D’acord amb la convocatòria, els treballs presentats seran avaluats per un jurat qualificador
integrat per personal tècnic de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona i de la Càtedra de Foment de l’
Emprenedoria i Creació d’Empreses de la URV, amb la presència d’un assessor extern de l’
empresa formadora. El jurat estarà presidit per la diputada delegada de la Unitat d’Ocupació i
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, o per la persona en qui delegui.
El certamen compta amb les següents categories i reptes assignats:
Categoria d’ESO:
Repte_Model de turisme sostenible: Eines i idees per aconseguir que el turisme
operi al llarg de tot l’any.
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Categoria de BATXILLERAT:
Repte_Disseny de nous serveis: Idees per fomentar la igualtat d’oportunitats en la societat
(mecanismes per lluitar contra la discriminació per motius de raça, sexe, ètnia, religió, identitat
sexual o diversitats físiques o psíquiques de les persones).
Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:
Repte_Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú: Idees per fomentar l’economia
circular en el teu municipi.
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Categoria de CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
Repte_Transformació digital: Idees per a un nou model de treball post COVID-19.
Per decret núm 2022-0000702 del 25 de febrer, s’han designat els membres i s’ha convocat la
reunió del Jurat Qualificador pel dia 3 de març de 2022. La composició del Jurat Qualificador ha
estat la següent:
Diputada delegada d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona: Carme
Ferrer i Cervelló.
Cap de servei de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona:
Dolors Micola Piñol.
Tècnica d'emprenedoria d'OiE de la Diputació de Tarragona: Sandra Suàrez i Plana.
Representant de la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
de la URV: Xavier Càmara Turull.
Assessor extern de l’empresa formadora: Adrià Garcés Aragón.

D’acord amb l’apartat sisè de la convocatòria “Sol·licituds de participació en el concurs, entrega
de treballs i terminis”, les entitats disposaven fins el 31 de gener de 2022, com a data límit del
lliurament del treball a valorar per optar als premis.
S’han presentat 64 sol·licituds, corresponents a 18 centres educatius, dos dels quals (Institut
Vidal i Barraquer i l’Escola Internacional del Camp) no han presentat el treball dins el termini
corresponent establert en l’apartat sisè de la convocatòria. Com a conseqüència, s’han valorat
62 projectes.

ESO:
6 centres presentats amb un total de 23 treballs
Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Tarraco Mana

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Tarraco tourism

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Grumbacelets

Col·legi Sant Pau Apòstol

Tarragona

Eco-rutes

INS MdD del Portal

Batea

Horse nature

INS MdD del Portal

Batea

Productes de proximitat

INS MdD del Portal

Batea

Rdt

INS MdD del Portal

Batea
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Fredy Drugs

INS Andreu Nin

El Vendrell

Igloo Hotel Resort

INS Andreu Nin

El Vendrell

Matur

INS Andreu Nin

El Vendrell

Platel

INS Andreu Nin

El Vendrell

SMDC

INS Andreu Nin

El Vendrell

Warnax

INS Andreu Nin

El Vendrell

Tarraco Weekend

INS St. Pere i St. Pau

Tarragona

Gastrocat

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Green Lines

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Leichreisen

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mans a l'obra

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Marzfest

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mou-te per Tarragona

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Mou-te per Tarragona

INS Joan Guinjoan i Gispert

Riudoms

Gronxadors solars i educatius

INS Ramón Barbat i Miracle

Vila-seca

Mercat gastro musical

INS Ramón Barbat i Miracle

Vila-seca

BAT:
4 centres presentats amb un total de 23 treballs
Projecte

Centre Educatiu

Municipi

La Coordenada 0

Col·legi Sant Josep

Reus

La línia Daurada

Col·legi Sant Josep

Reus

Beatbot

Col·legi Sant Josep

Reus

Union

Col·legi Sant Josep

Reus

Mobility Maps

Col·legi Sant Josep

Reus

Compren-me

Col·legi Sant Josep

Reus

Roomie

Col·legi Sant Josep

Reus

Dip digital

Col·legi Sant Josep

Reus

Opt

Col·legi Sant Josep

Reus

Cohap

Col·legi Sant Josep

Reus

Another door

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Ear traductor

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Gescapacitats

INS Tecnificació esportiva

Amposta

Location guard

INS Tecnificació esportiva

Amposta

No tags, No judge

INS Vila-seca

Vila-seca

Sasmall

INS Vila-seca

Vila-seca

Aprenity

INS Vila-seca

Vila-seca

Bhaagy travel solutions

INS Vila-seca

Vila-seca

Concius clothing

INS Vila-seca

Vila-seca
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About equality

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

Vitra

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

The helper device

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

Volcear

Fundació Escola Teresiana

Tarragona

CFGM:
3 centres presentats amb 11 treballs
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Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Ecocamp

INS Baix Camp

Reus

Medifarma

INS Baix Camp

Reus

Minerva

INS Baix Camp

Reus

Sabatics

INS Baix Camp

Reus

Sos Resuni

INS Baix Camp

Reus

El Mercadet

INS Domènech i Montaner

Reus

Green Pipeline

INS Domènech i Montaner

Reus

Mobicycle

INS Domènech i Montaner

Reus

Remoble

INS Jaume Huguet

Valls

Ecomap

INS Jaume Huguet

Valls

Ecoboli

INS Jaume Huguet

Valls

CFGS:
3 centres presentats amb un total de 5 treballs
Projecte

Centre Educatiu

Municipi

Enjoymatch

INS Cal·lípolis

Tarragona

Gpsports

INS Cal·lípolis

Tarragona

Tengui Falti

INS Cal·lípolis

Tarragona

MIC. Ment i color

INS Ebre

Tortosa

Initlab

INS Montsià

Amposta

En aquesta convocatòria la Diputació de Tarragona pot atorgar, com a màxim els premis
següents:
GUANYADORS

IMPORT

ESO

1.000,00 €

Batxillerat

1.000,00 €

Cicles Formatius de Grau Mig

1.000,00 €

Cicles Formatiu de Grau Superior

1.000,00 €
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Al pressupost de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria hi han les següents aplicacions
pressupostàries: 8040/241/45002 i 8040/241/47002, on s’ha fet la reserva económica
corresponent per import de 6.000 € per dotar els premis.
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El Jurat Qualificador, reunit el 3 de març de 2022, d’acord amb els criteris generals i específics
de valoración de les sol·licitud especificats a la convocatòria, ha avaluat els projectes
presentats, i previa deliberació, ha proposat la concessió dels següents premis:
ESO
1.000,00 €

Tarraco Weekend (Institut Sant Pere i Sant Pau)

BAT
1.000,00 €

About Equality (Col·legi Santa. Teresa de Jesús)

CFGM
1.000,00 €

Mobicycle (Institut Domènech i Montaner)

CFGS
1.000,00 €

MiC: Ment i Color (Institut de l’Ebre)

També es proposa atorgar els següents reconeixements:
ESO
500,00 €

Mans a l’obra (Institut Joan Guinjoan i Gispert)

BAT
500,00 €

No tags, No judge (Institut Vila-seca)

CFGM
500,00 €

Minerva (Institut Baix Camp)

CFGS
500,00 €

InitLab (Institut Montsià)

Tal i com es preveu a la convocatòria reguladora dels premis, la notificació oficial de la
concessió dels premis, la notificació oficial de la concessió dels premis es farà mitjançant
publicació a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
L’anunci dels projectes premiats i dels reconeixements, i l’entrega de diplomes es farà públic en
l’acte de lliurament previst el 22 d'abril de 2022.
Les entitats beneficiàries han declarat documentalment que es trobaven al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 del
Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i s’ha
comprovat que no són deutores per cap concepte a la Diputació de Tarragona.
L’òrgan gestor, ha comprovat que tots els beneficiaris reuneixen els requisits per a sol·licitar la
subvenció d'acord amb la informació de la qual es disposa.

Fonaments de dret
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Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2021
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
(BOPT 27/02/2019)
Convocatòria Premis InJUè Emprèn dipta.cat curs 2021-2022 (BOPT 01/09/21)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 86156A14FC2847F5B138C16F0897B4C2 i data d'emissió 21/04/2022 a les 10:10:38

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Concedir els següents premis per un total de 4.000 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 8040.241.47002 (1.000 €) i 8040.241.45002 (3.000 €)

ESO
1.000,00 €

Tarraco Weekend (Institut Sant Pere i Sant Pau

BAT
1.000,00 €

About Equality (Fundació Escola Teresiana)

CFGM
1.000,00 €

Mobicycle (Institut Domènech i Montaner)

CFGS
1.000,00 €

MiC: Ment i Color (Institut de l’Ebre)

2. Concedir els següents reconeixements per un total de 2.000 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 8040/241/45002:

ESO
500,00 €

Mans a l’obra (Institut Joan Guinjoan i Gispert)

BAT
500,00 €

No tags, No judge (Institut Vila-seca)

CFGM
500,00 €

Minerva (Institut Baix Camp)

CFGS
500,00 €

InitLab (Institut Montsià)

3. Declarar el desistiment de dues de les entitats participants per no haver presentat el treball
dins el termini corresponent establert en l’apartat sisè de la convocatòria: l’Institut Vidal i
Barraquer i l’Escola Internacional del Camp.
4. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la concessió de
la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el termini d’un mes,
a comptar a partir del dia següent a la publicació de la resolució de la seva concessió.
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5. El lliurament de la dotació econòmica dels premis, es realitza mitjançant transferència
bancària posteriorment a l’acte públic previst el 22 d'abril de 2022. Els premis i reconeixements
resten subjectes a la retenció establerta a la normativa fiscal vigent aplicable.
6. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de l’acord a la Base de Datos Nacional de
subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
7. Ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC).
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8. Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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