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A l'ambició i el propòsit empresarial 

 
 

 
 
 
I.- Exposició de motius 
 
La revolució tecnològica ha constituït un gran estímul per a l'emprenedoria entre les 

generacions més joves. Han estat diverses les raons, des de la seva major facilitat per a la 

comprensió de les innovacions i les seves possibles aplicacions, a la menor dificultat que, 
sovint, comporta la creació d'una empresa tecnològica. També hi ha contribuït l'exemple de 
joves emprenedors que, en un breu període de temps, han creat corporacions empresarials 
d'una enorme capitalització, o bé han aconseguit impressionants plusvàlues. 
 
En qualsevol cas, tant l'estímul de l'esperit empresarial com la conformació d'un sector 
econòmic sustentat en les noves tecnologies, constitueixen dues realitats que ha d'incorporar 

qualsevol economia avançada. 
 
En aquesta dinàmica, resulta fonamental el trànsit de start-up -exemple de dinamisme i embrió 
d'un projecte empresarial- a empresa, entesa aquesta com una realitat arrelada en un territori, 
generadora de riquesa i ocupació, i amb una voluntat de permanència a llarg termini. 
 

Transcorregut ja un període suficient des de la creació de les primeres start-up a la nostra 
economia, podem identificar algunes de les que han recorregut amb encert el trajecte que ha 

acabat per conformar-les com a empreses. I des del Premi volem reconèixer la capacitat d'un 
projecte per passar de la infància a la maduresa. 
 
Així, avui, aquestes empreses constitueixen una font de riquesa i ocupació estable, alhora que 
bona part dels seus fundadors i màxims responsables són persones compromeses amb el seu 

entorn social i econòmic, la qual cosa genera una riquesa afegida. 
 
 
II.- Objecte i candidats 
 
Reconèixer aquells emprenedors que havent desenvolupat inicialment una start-up, han liderat 
la seva evolució fins a esdevenir el que avui entenem per empresa, segons el que s’assenyala 

anteriorment. 
 
Així, són candidats aquelles persones que han liderat la creació i consolidació d'aquestes 
empreses. 

 
 

III.- Periodicitat 
 
El Premi serà concedit anualment. No podrà ser declarat desert, i el premiat ha d’assistir 
personalment a la cerimònia de lliurament. 
 
 
 

 
  



 

 
IV.- Presentació i primera selecció de candidatures. Comitè de Nominadors. 
 
Els candidats seran elevats al Jurat, en un nombre màxim de cinc, per part d'un Comitè de 
Nominadors. 
 
El Comitè estarà composat per cinc persones, la que ostenti la Direcció General del Cercle 

d'Economia, i quatre designades per la Fundació Cercle d'Economia. 
 
Les designades per la Fundació Cercle d'Economia, ho seran per un període de quatre anys, si 
bé dues de les mateixes, elegides per sorteig, ho seran per un període inicial de sis anys, de 
manera que no es rellevi la totalitat de membres al cap dels primers quatre anys. 
 

El Comitè elegirà un representant que convocarà les sessions de deliberació, conduirà les 
mateixes, i elevarà al Jurat les candidatures seleccionades, que han de tenir una majoria 
simple del Comitè de Nominadors. 
 

El nombre de candidatures serà igual o superior a tres i hauran d'anar acompanyades de tota 
la informació rellevant que justifiqui la seva candidatura i que permeti al Jurat triar la finalment 
guanyadora. 

 
Les candidatures s'han de presentar al Jurat abans del dia 15 d'abril de cada any. 
 
 
V.- Jurat 
 
El Jurat estarà composat per tretze membres i serà presidit pel president de la Fundació Cercle 

d'Economia. Formarà part del mateix la persona que ostenti la presidència del Cercle 
d'Economia, sent els nou membres restants designats per la Fundació Cercle d'Economia. 
 
Atenent a la personalitat del Premi, es procurarà que el Jurat reuneixi persones reconegudes 
en els seus respectius àmbits que representin la pluralitat i transversalitat necessàries per 
avaluar les candidatures. 

 
El Jurat triarà d'entre els seus membres un Secretari que serà responsable de convocar les 
sessions, aixecar acta del resultat i exposar la justificació del premiat en l'acte de lliurament. 
 
Les persones designades per la Fundació Cercle d'Economia seran membres del Jurat per un 
període de quatre anys, si bé dues de les mateixes, elegides per sorteig, podran ser-ho per un 
període inicial de sis anys, de manera que no es rellevi la totalitat de membres al cap dels 

primers quatre anys. 
 
  
VI.- Procediment de votació 
 
El vot no es pot delegar, sent aquest secret. El Secretari ha de donar a conèixer el nom del/s 
premiat/s que haurà de comptar amb la meitat més un dels vots emesos. 

 
En el cas que, en primera ronda, cap candidat aconseguís aquesta majoria, es procedirà a una 

nova votació en la qual participaran les dues candidatures que hagin obtingut millor resultat. 
 
En qualsevol cas d'empat, el president del Jurat ostentarà el vot de qualitat. 
 

 
VIII.- Lliurament del premi 
 
La sessió de lliurament del premi tindrà lloc en el marc de la Reunió Cercle d'Economia, que 
se celebra anualment a finals del mes de maig. 

 


