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Divendres, 17 d'octubre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d'octubre de 2014, va aprovar les bases reguladores 
del concurs premis Delta a les millors iniciatives empresarials de l'any 2014.

El termini per a la presentació de candidatures s'iniciarà el 20 d'octubre i finalitzarà el 12 desembre de 2014.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es transcriuen a l'annex d'aquest  anunci  i  poden ser consultades a 
l'apartat de la seu electrònica de la web corporativa: (www.elprat.cat).

ANNEX

BASES DEL CONCURS PREMIS DELTA A LES MILLORS INICIATIVES EMPRESARIALS DE L'ANY 2014

1. Objecte del concurs

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió dels Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials, en la 
dotzena edició. Aquests premis pretenen assolir els objectius següents:

1. Fomentar i premiar la creació, el desenvolupament i la consolidació de noves activitats empresarials sorgides a l'àmbit 
local.

2. Donar suport i reconeixement a l'aportació que les noves iniciatives empresarials fan a les nostres ciutats, com a eina 
de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

Els ajuntaments participants volen donar suport a aquesta convocatòria a fi i efecte que sigui un punt de referència per 
als nous i les noves emprenedores, i alhora un mecanisme permanent de suport i promoció de la cultura emprenedora.

Els premis tenen una convocatòria biennal.

2. Requisits de participació

2.1. Requisits generals per a totes les categories:

-  Poden  participar  en  el  concurs  totes  les  empreses,  amb  independència  de  la  seva  forma  jurídica,  activitat 
desenvolupada i nombre de persones que la promouen, que tinguin el domicili social o l'activitat econòmica a qualsevol 
dels municipis següents: Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues, Sant Climent de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant 
Boi de Llobregat.

- No podran optar a cap de les categories dels premis les candidatures que hagin guanyat algun premi en metàl·lic en 
edicions anteriors.

- No s'acceptaran canvis de forma jurídica ni ampliació o canvi d'activitat.

- No s'acceptaran empreses que estiguin participades en el seu capital per una administració pública.

- No s'acceptaran fundacions ni associacions.

- S'hi podran presentar les empreses que hagin iniciat la seva activitat empresarial entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de 
desembre de 2013 a qualsevol del municipis esmentats anteriorment.

3. Termini de sol·licitud

El termini de presentació de candidatures s'obrirà el dia 20 d'octubre de 2014 i finalitzarà el 12 de desembre de 2014. 
Les sol·licituds es presentaran a qualsevol dels registres següents:

Castelldefels: 93.665.11.50
Registre de l'Ajuntament de Castelldefels: OAC
Plaça de l'Església, 1
Horari: de dilluns a dijous de 8 a 19.30 h, divendres de 8 a 15 h i dissabtes de 10 a 13 h
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Gavà: 93.263.91.00
Registre de l'Ajuntament de Gavà: Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de Jaume Balmes, s/n
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 h i dimarts i dijous de 9 a 19 h

El Prat de Llobregat: 93.479.45.44
Registre de l'Ajuntament del Prat de Llobregat: OIAC
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16.30 a 19 h

Viladecans: 93.635.19.00
OVI Oficina Viladecans informació
Pl. Europa, 7
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h

Sant Boi de Llobregat: 93.652.98.30
Registre de CORESSA
Carrer de Pau Claris, 14
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dimarts de 15 a 18 h

4. Documentació

Per a la participació en qualsevol modalitat dels premis s'haurà de presentar la documentació següent:

1. Memòria de l'empresa candidata en format digital (segons model normalitzat)

2. Fotocòpia del CIF de l'empresa candidata i /o NIF de la persona o persones emprenedores

3. Fotocòpia de la declaració censal d'inici d'activitat (model 036/037) on aparegui la data d'inici d'activitat o document 
oficial que el substitueixi

4. Certificació d'inscripció al registre oficial corresponent, si s'escau

5. Logotip de l'empresa en format JPG o TIFF i amb una resolució de 500X500 píxels

6. Declaració responsable de no haver-se donat de baixa de l'IAE, o bé d'estar-ne exempt

7. Declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Les declaracions dels apartats 6 i 7 s'inclouen a l'imprès de sol·licitud.

No  s'admetran,  ni  seran  tinguts  en  compte  en  l'avaluació  de  les  candidatures,  altres  documents,  de  qualsevol 
naturalesa, tret dels esmentats en el paràgraf anterior.

Caldrà  lliurar  tota  la  documentació  necessària  per  participar  en  el  concurs  als  registres  establerts  al  tercer  punt 
d'aquestes bases.

Els ens locals podran utilitzar lliurement i sense cap limitació formal, temporal o territorial, les imatges i, si s'escau, altra 
documentació  o  dades  presentades,  per  al  compliment  de  finalitats  de  difusió.  A  aquest  efecte,  els  ens  locals 
presumiran que en la  comunicació de dades i  la  cessió d'imatges,  es compleixen els  requeriments establerts  a  la 
normativa aplicable en matèria de drets d'imatge, de propietat intel·lectual, comercial i industrial, i de protecció de dades 
personals.

Els ens locals podran realitzar a les empreses participants, si escau, actuacions de comprovació i investigació, així com 
tramitar procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes, d'acord amb la Llei general de subvencions i la 
restant normativa d'aplicació.

5. El jurat del concurs

El Jurat dels Premis Delta estarà format per representants del món educatiu, financer, empresarial, comercial i sindical. 
El jurat serà assistit  per una Comissió Tècnica de Treball,  que avaluarà les candidatures, efectuarà la proposta de 
candidatures finalistes i l'elevarà al Jurat perquè l'aprovi definitivament. C
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6. Criteris de valoració

6.1. Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials. Criteris generals

- Origen de la idea

- Grau de definició del producte o servei

- Coneixement del mercat i adequació del producte o serveis a les necessitats i les demandes del mercat

- Responsabilitat social en matèria d'ocupació. Es valorarà el nombre de llocs de treball  creats, inclosos els de les 
persones sòcies promotores; la qualitat en les condicions de treball (polítiques estables de contractació, foment de la 
participació, promoció de la igualtat d'oportunitats) i l'aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals.

- Responsabilitat social corporativa

- Viabilitat tècnica de l'organització productiva

- Viabilitat comercial, econòmica i financera de l'empresa

- Potencial de creixement de l'empresa

- Incorporació d'aspectes innovadors en la idea de negoci, el producte o servei i/o els processos aplicats

- Respecte a les mesures de prevenció ambiental

- Obertura i presència en els mercats exteriors

- Empreses d'economia social i cooperativa

- Qualitat de l'equip directiu: es valorarà la potencialitat de l'equip directiu, la seva formació i  adequació al projecte 
empresarial.

- Nivell de desenvolupament del producte o servei: es valoraran les millores aportades als productes/serveis ja existents 
al mercat o al territori.

- Producte o servei innovador: es valorarà la creació d'un nou servei/producte inexistent al mercat o al territori.  Es 
valorarà l'aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents al mercat o al territori.

- Capacitat de recerca dins l'activitat: es valorarà per la inexistència del producte/servei al mercat o al territori.

- Presència i gestió de les xarxes socials

6.2. Premi Delta a la Millor Iniciativa Comercial. Hi poden participar tots els comerços amb botiga física i/o virtual.

A més de valorar els criteris generals establerts en l'apartat 6.1, es tindran en compte els aspectes següents:

-  Ús de  les  TIC:  es  valorarà l'ús  de  les TIC per  a  la  modernització  dels  processos  de  negoci  i  com a canal  de 
comunicació amb la clientela.

- Fidelització de la clientela i diferenciació de la competència

- Es valorarà l'existència d'elements que millorin la forma de mostrar el producte o els serveis i que siguin coherents amb 
el perfil del públic objectiu i l'estratègia del negoci.

- Es valorarà l'existència de serveis que suposin un valor afegit per a la clientela.

7. Els premis

7.1. Import dels premis

- Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials

Primer premi: 3.000 EUR + Premi Impuls de Projectes Empresarials Innovadors d'Innobaix (*)
Segon premi: 1.500 EUR + Premi Impuls de Projectes Empresarials Innovadors d'Innobaix (*)
Tercer premi: 1.000 EUR
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- Premi Delta a la Millor Iniciativa Comercial

Primer premi: 2.000 EUR

(*)  El Premi  Impuls  de  Projectes  Empresarials  Innovadors  d'Innobaix  consisteix  en  l'acompanyament  gratuït  al 
creixement empresarial durant el període d'un any, participant en els diferents programes d'Innobaix i suport a l'accés al 
finançament públic i privat.

Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense dotació econòmica, a les empreses no premiades que se'n 
facin mereixedores a criteri del Jurat.

Aquests premis estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin d'acord amb la normativa fiscal aplicable.

7.2. La comunicació dels premis

La comunicació de la decisió del Jurat i el lliurament dels Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials s'efectuarà 
en el transcurs d'un acte públic, la celebració del qual es comunicarà oportunament a tots el participants mitjançant l'ens 
local on han presentat la candidatura.

A Castelldefels:
La Guaita- Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels
Carretera de la Sentiu, 1
Tel. 93.635.25.75
A/e: promocio.economica@castelldefels.org

A Gavà:
Centre de Suport a l'Empresa
C/ del Progrés, 27
Tel. 93.633.34.50
A/e:cse@gava.cat

Al Prat de Llobregat:
Centre de Promoció Econòmica
C/ de les Moreres, 48
Tel. 93.478.68.78
A/e: elpratempren@elprat.cat

A Viladecans:
Can Calderón
C/ d'Andorra, 64
Tel. 93.635.18.04
A/e: amunozi@viladecans.cat

A Sant Boi de Llobregat
CORESSA. Viver d'empreses
C/ d'Andorra, 31
Tel. 93.630.24.64 / 93.652.98.30
A/e: eobiols@coressa.cat

7.3. La justificació dels premis

Les empreses premiades hauran de presentar els certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social que acreditin que no 
tenen cap deute amb aquestes administracions. Aquesta documentació s'haurà de presentar en el municipi encarregat 
de l'organització dels premis, que en aquesta dotzena edició serà el Prat de Llobregat.

Si en el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acte d'atorgament dels premis, segons s'especifica al punt  
7.2  d'aquestes  bases,  no  s'ha  presentat  la  justificació  documental  esmentada  al  paràgraf  primer,  s'entendrà  que 
l'empresa beneficiària hi renuncia. La quantia del premi no lliurat passarà a formar part de pressupost de la propera 
edició dels Premis Delta. C
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7.4. El pagament dels premis

El pagament de la totalitat de l'import  del premi es farà mitjançant transferència bancària al compte bancari de les 
empreses guanyadores, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.

7.5. Incompatibilitat de premis

Una empresa no pot ser guanyadora de més d'un premi. En el cas que una única candidatura guanyi més d'un premi, se 
li concedirà aquell que sigui de major quantia econòmica.

8. Obligacions del beneficiaris i beneficiàries

- Acceptar les bases del concurs.

- Les empreses participants responen de la veracitat de les dades i declaracions que aportin o efectuïn en qualsevol 
moment. La falsedat de dades o l'incompliment dels requisits donarà lloc a l'exclusió del concurs o devolució del premi 
percebut.

9. Disposicions complementàries

- Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es comprovarà que cada sol·licitant hagi 
aportat la documentació requerida.

- En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, l'organització 
requerirà la persona o persones sol·licitants perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies naturals, i 
es descartaran aquelles sol·licituds que presentin algun tipus d'errada o deficiència.

- Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat n'iniciarà la valoració.

- La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert.

- Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d'aquesta convocatòria.

-  Es  garanteix  que  qualsevol  documentació  o  informació  proporcionada  per  les  empreses  participants  en  aquest 
certamen serà tractada amb absoluta confidencialitat.

- Correspondrà als ajuntaments de Gavà, Viladecans, Castelldefels, el Prat de Llobregat i  Sant Boi de Llobregat la 
facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar amb relació a la interpretació d'aquestes bases.

- Les empreses guanyadores podran utilitzar els premis com a element de promoció, però hauran de fer referència a 
l'any en què van ser atorgats.

Castelldefels - El Prat de Llobregat - Gavà - Sant Boi de Llobregat – Viladecans. Juliol 2014.

El Prat de Llobregat, 7 d'octubre de 2014
El tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, José García Pérez

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