BASES DE PARTICIPACIÓ SISENA EDICIÓ DELS PREMIS ELOI DE NAVEL
L’AEC i l’Ajuntament de Cardona volen distingir d’una manera pública l’esforç, la constància i la
capacitat d’adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les
formen, així com la seva contribució al desenvolupament econòmic de la vila, al foment de
l’ocupació laboral o al foment de la innovació.
1.- Podran optar als premis totes les empreses de Cardona que hagin destacat en alguns dels
camps ressenyats a les bases.
2.-En les dues categories, INNOVACIÓ I CREIXEMENT i TRAJECTÒRIA La junta de l’AEC
nominarà fins a 10 empreses candidates a guanyar el premi, les quals passaran a mans del
jurat, qui decidirà el premiat.
En proposta dels membres de la junta l’AEC en la categoria INNOVACIÓ I CREIXEMENT han
sortit els següents candidats; E2S, Vins i Cava Piteus, Innover, fundació She i Cafès Gener.
En proposta dels membres de la junta de l’AEC en la categoria TRAJECTÒRIA han sortit els
següents candidats: Vidmar, Gestoria Alfic, Fundació Cardona Històrica, Talleres Tort, Llarg
Sa, Residència Sant Jaume i Vilar Rural.
3.-Data límit d’entrega de les candidatures 30-08-2018
4.-Per participar als premis s’haurà d’omplir el formulari de la categoria en la que es vol
presentar l’empresa i enviar-lo a administracio@aecardona.com
5.- La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment a la
comissió dels premis.
6.- El jurat dels premis, que és un càrrec personal, està format per:
Josep Tristany, Regidor promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cardona
Josep Garcia, President de l’Associació d’Empresaris de Cardona
Marc Arnau , President de l’Associació d’Empresaris per al Solsonès
Santi López Villa, Consultor expert en desenvolupament local.

Glòria Dominguez, Directora de adlSolCar
Jordi Roca, Head Manager a la School of Economics and Business School de la Facultat d’Economia i
empresa de la Universitat de Barcona.
Albert Requena Vittori, Director Àrea de Negoci de la Caixa

7. El lliurament de premis es farà en el transcurs del sopar anual de l’Associació d’Empresaris
de Cardona que tindrà lloc el dia 19/10/2018
8.- El jurat podrà declarar deserts aquells reconeixements que, segons el seu criteri, no
reuneixin els mèrits suficients. També podrà demanar més informació, si ho estima oportú, per
poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.
9.- El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i no estiguin especificades en aquestes
bases.
9.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

