Rocío Ramírez Pérez
Regidora de Govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet, 15 de maig de 2018.
ANNEX
BASES REGULADORES DEL CONCURS DE JOVES EMPRENEDORS I EMPRENEDORES DE
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Paral·lelament, s’aprovà la convocatòria del “XIV Concurs L’H Joves Emprenedors i emprenedores
de Projectes Empresarials” que restarà condicionada al resultat de l’exposició pública de
l’expedient per a l’aprovació de les Bases reguladores del Concurs de Joves Emprenedors i
Emprenedores de L’Hospitalet abans esmentat.

Data 28-5-2018

La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de maig de 2018 va aprovar inicialment les Bases
reguladores del Concurs de Joves Emprenedors i Emprenedores de L’Hospitalet que es
transcriuen en annex, exposant-les al públic en aplicació del disposat pel l’article 124.2 del ROAS,
aprovat per Decret 179/95 als efectes pertinents pel termini de vint dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el taulell
d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a més d’inserir una referència d’aquesta
publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya per tal de que es puguin presentar
al·legacions. Si transcorregut aquest termini no se n’hi ha presentat cap, s’entendran aprovades
definitivament.

A

ANUNCI

a. Promoure la cultura emprenedora entre els i les joves dels cicles formatius de grau
superior dels centres d’ensenyament secundari de la ciutat.
b. Ampliar la visió del i de la jove respecte al seu entorn laboral.
c. Oferir accions de recolzament i ajudar al desenvolupament emprenedor dels i de les
estudiants que es trobin en situació potencial de convertir-se en emprenedors i
emprenedores a la ciutat.
d. Promocionar l’aprenentatge en gestió de projectes empresarials.
e. Donar visibilitat a la labor d’ensenyament que realitzen els centres educatius de la
nostra ciutat (especialment, els professors/res i tutors/res, sense oblidar la resta de la
comunitat educativa), que tenen a les mans la formació dels joves hospitalencs i
hospitalenques, que són el futur del nostre municipi.
f. Procurar que els i les joves que participin en el concurs vegin en aquest un punt de
partida per a l’autoocupació i que l’Ajuntament i la resta d’entitats participants en el
concurs (i altres que tinguin la mateixa finalitat de promoció de l’ocupació) puguin
aportar nous ensenyaments i nous recursos que, en el seu cas, duguin a l’efectiva
activitat empresarial.

B

Els objectius del Concurs de Joves Emprenedors i Emprenedores de l’Hospitalet (en endavant
el Concurs), són:
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1. Objectiu de la convocatòria.

Els projectes presentats podran referir-se a qualsevol sector de l’activitat empresarial
susceptible de convertir-se en un projecte empresarial viable, sigui de nova creació,
d’innovació tecnològica o de gestió empresarial.
4. Sol·licituds i documentació necessària
La participació en el concurs per part dels centres educatius es farà mitjançant la presentació
de la següent documentació:
a. Sol·licitud de participació, segons el model que s’adjunta (annex 1). Estarà dirigida a
l’òrgan que ostenti les competències en matèria de desenvolupament econòmic. La
realitzarà el Centre d’ensenyament que presenti els projectes, amb paper i anagrama o
logo de l’entitat, i serà presentada al Registre General d’aquest Ajuntament, per deixar
constància de la seva presentació. Comportarà l’obligació del Centre de lliurar la resta
de la documentació en la seva versió digital, en la qual es deixarà constància del nom
del projecte i els noms, cognoms i DNI dels/de les alumnes participants.
b. Idea de negoci o projecte empresarial, reflectit i sintetitzat sota el model estipulat a la
convocatòria, que s’ajustarà als criteris de valoració continguts a la base 5. Aquest
model s’ha de lliurar en un format digital que permeti la seva presentació en pantalla o
projector.
c. Memòria justificativa dels continguts del model estipulat a la convocatòria, en format pdf
i amb una extensió màxima de 10 fulls DINA4, amb font arial de 10 punts i interlineat
simple. Aquesta memòria haurà d’incloure obligatòriament la identificació del centre i
dels/de les alumnes participants, l’objecte de l’empresa o idea de negoci.
d. Anàlisi de la viabilitat econòmica de la posada en marxa del negoci, d’acord amb els
criteris continguts a la base 5, amb una previsió referida al primer any de funcionament.
e. Vídeo en format .avi o .mp4 (o similar) de 2 minuts màxims de durada, de presentació
i/o defensa del projecte presentat, ja sigui amb mitjans infogràfics o amb imatges reals.
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3. Marc d’actuació

Data 28-5-2018

Podran participar en aquest concurs els centres educatius de formació professional de grau
mitjà i superior i assimilats, i els centres d’ensenyament secundari, tant públics com privats,
de la ciutat de L’Hospitalet. Aquests configuraran els equips de treball, que estaran composats
per un nombre no superior a quatre alumnes, i el/la o les responsable/s corresponents. No
s’estableix un nombre màxim de projectes que poden presentar els centres educatius.
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2. Participants

B

Aquests objectius són conformes amb el pilar 1 “Educar i formar en matèria d’emprenedoria
per a promoure el creixement i la creació d’empreses”, contingut al Pla comunitari d’acció
sobre Emprenedoria 2020 “Rellançar l’esperit emprenedor a Europa” (indicat a la presentació
d’aquestes bases). Aquest Pla remarca la importància d’invertir en educació en matèria
d’emprenedoria, com a una de les finalitats més rentables dels recursos i valora que els i les
joves que es beneficien de l’aprenentatge en matèria d’emprenedoria desenvolupen aptituds i
actituds com, entre altres, la creativitat, la tenacitat, el treball en equip, el coneixement del risc
i el sentit de la responsabilitat.

Amb excepció de la sol·licitud de participació, la resta de documentació es presentarà en el
suport digital que es concreti a la convocatòria.

Cada grup participant especificarà en quina categoria competeix el seu projecte, amb un
màxim de dues, que hauran de quedar recollides en la pròpia carta de sol·licitud de
participació, segons model recollit com a Annex I a les presents bases.
L’Ajuntament de L’Hospitalet podrà formalitzar convenis de col·laboració o altres formes de
cooperació amb entitats públiques o privades, per tal de que els projectes empresarials,
participants en el concurs, puguin entrar en una nova fase, consistent en la millora de la
formació empresarial dels/de les alumnes i/o en qualsevol altre modalitat de foment de
l’emprenedoria.
Addicionalment, l’Ajuntament de l’Hospitalet i el jurat valoraran els projectes presentats en
dues categories més, que destacaran els millors projectes independentment de les categories
triades pels equips de concursants. Les categories de menció especial seran:
a) Millor projecte empresarial
b) Idea més innovadora
El Jurat definirà tres projectes finalistes per cadascuna de les quatre categories. En el
moment del lliurament dels premis el Jurat assistirà a la projecció del vídeo establert a la Base
4.e, i, prèvia deliberació, designarà el projecte guanyador i els dos finalistes per a cada una de
les quatre categories.
Igualment, en el mateix acte de lliurament de premis, en el temps de deliberació, el Jurat
designarà els projectes guanyadors de les dues categories especials, sense designació de
projectes finalistes.
Així mateix, el jurat podrà determinar que una determinada categoria de projectes esdevingui
deserta, per no arribar al mínim de qualitat necessari per a l’atorgament del corresponent
premi.
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Millor projecte relacionat amb l’Economia Social i Solidària
Millor projecte relacionat amb la protecció del medi ambient
Millor projecte relacionat amb la qualitat de vida de les persones
Millor projecte tecnològic
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a)
b)
c)
d)

Data 28-5-2018

S’estableixen quatre categories de premis:
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5. Categories de premis

A

L’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de l’Hospitalet posarà a disposició dels
centres i alumnes models dels tipus concretats a la convocatòria i del pla de viabilitat.

Els premis seran concedits per l’òrgan que ostenti les competències en matèria de
desenvolupament econòmic, a partir de la decisió del jurat nomenat a l’efecte.
Els criteris d’avaluació que s’estableixen són els següents:
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6. Criteris d’avaluació dels projectes

6. Ús de noves tecnologies en la proposta De 0 a 15 punts
empresarial
Puntuació màxima possible
100 punts
7. Tipologia dels premis.
En la convocatòria anual del Concurs es definiran detalladament els premis i obsequis que es
lliuraran, proposant-se a títol enunciatiu i no limitatiu:
7.1. Obsequi-record per als/a les alumnes participants
7.2. Premis per als/a les alumnes guanyadors/es
S’estableix que els premis lliurats seran idèntics per a les quatre categories de
premis, i hauran d’aportar algun valor afegit al desenvolupament empresarial,
educatiu, formatiu o professionals dels/de les alumnes guanyadors/es.
Es podran definir premis de diferent naturalesa per als projectes guanyadors de les
dues categories especials.
7.3. Obsequis per als centres educatius participants
Obsequis de caràcter commemoratiu de la participació al concurs
7.4. Premis per als centres educatius guanyadors
8. Composició del Jurat
Es constituirà un jurat que estarà format per representats de l’àmbit de la promoció
econòmica, l’educació i l’empresa.
El jurat serà presidit per l’òrgan que ostenti les competències en matèria de desenvolupament
econòmic, i es composarà, a més, dels següents membres:
 1 tècnic/a de l’Ajuntament
 1 Representant del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, o el Departament equivalent
 1 Representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de
Barcelona, o l’Àrea equivalent
 1 Representant de l’Associació Sèniors per la Cooperació Tècnica (SECOT)
 1 Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya
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Totes
les 4. Nivell de justificació dels ítems tractats De 0 a 15 punts
categories
en el model estipulat a la convocatòria.
5. Nivell d’innovació de la proposta
De 0 a 15 punts
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De 0 a 15 punts
De 0 a 15 punts
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2. Possibilitats de viabilitat real
3. Qualitat de la presentació

Data 28-5-2018

Puntuació
De 0 a 25 punts
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Criteri
1. Originalitat de la idea

B

Categoria

9. Calendari
L’òrgan que ostenti les competències en matèria de desenvolupament econòmic, mitjançant
resolució, efectuarà la convocatòria anual en el primer semestre de cada exercici, que
establirà el període de presentació de projectes, així com les dates d’avaluació de projectes,
de lliurament de premis i concreció de la naturalesa d’aquests, així com del seu finançament.
10. Propietat intel·lectual i difusió
La propietat dels projectes presentats, tant si són premiats com si no, correspon al centre
educatiu que ha presentat el projecte i/o als/a les alumnes en funció dels acords que
existeixin entre ells.
L’Àrea de l’Ajuntament de L’Hospitalet que ostenti les competències en matèria de
desenvolupament econòmic, podrà:
a) Realitzar les accions de comunicació i publicitat del concurs i dels projectes
presentats que consideri oportunes, així com la publicació dels projectes al seu web.
b) Incloure els projectes que hagin estat guardonats amb motiu de cada convocatòria,
així com els finalistes, a altres premis i/o concursos de similar naturalesa d’àmbit
autonòmic.
11. Col·laboració material de l’Ajuntament en l’elaboració dels projectes
L’Àrea de l’Ajuntament de L’Hospitalet que ostenti les competències en matèria de
desenvolupament econòmic posarà a disposició dels centres d’ensenyament de la ciutat els
serveis tècnics, o mitjançant l’oportú conveni de col·laboració (o altres formes de cooperació
amb entitats públiques o privades), per participar en la fase prèvia de motivació cap els
emprendiments, suport als/a les responsables dels projectes en l’elaboració dels plans
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El jurat estarà assistit per un/a secretari/a, que tindrà qualificació tècnica, amb veu i vot, que
serà nomenat/da pel/per la president/a del jurat, que tindrà per funcions la convocatòria dels
membres del jurat, la verificació formal de l’exactitud de les sol·licituds i els projectes,
l’aixecament de l’acta d’avaluació d’aquests i el compliment de la resta de matèries de
caràcter procedimental.

Data 28-5-2018

El jurat proposarà el resultat del concurs al/a la president/a d’aquest, que resoldrà, prèvia
instrucció del procediment administratiu adient.
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El/la president/a del jurat podrà incloure nous membres del jurat o excloure els que el
constitueixin, sempre que tal modificació sigui justificada i no existeixi oposició per part dels
membres que en cada cas ho constitueixen.

A

1 Representant de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL)
1 Representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
1 representant de l’organització empresarial PIMEC
1 representant de l’Associació Empresarial del Polígon Pedrosa
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d’empresa, el seguiment actiu del desenvolupament dels projectes i en aquells aspectes que
els/les responsables dels projectes considerin oportú.

La participació al concurs suposa l’acceptació de les presents bases i les obligacions que
aquestes comporten.
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13. Altres consideracions

Data 28-5-2018

L’Ajuntament de l’Hospitalet podrà, discrecionalment, organitzar concursos d’idees en els
centres de formació professional de la ciutat que cursin especialitzacions relacionades amb
el disseny i la comunicació audiovisual, per triar l’imatge gràfica del Concurs.
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12. Disseny i imatge del concurs
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Així mateix l’Àrea concretarà, en la corresponent convocatòria, els telèfon de contacte o
adreces electròniques per a qualsevol informació, consulta o aclariment.
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L’Àrea posarà a disposició dels centres participants la possibilitat de rebre formació
especialitzada en el model de presentació dels projectes especificat a la convocatòria, prèvia
sol·licitud.

ANNEX 1
Model de Sol·licitud de participació

Que els projectes empresarials promoguts pel Centre d’Ensenyament___________
__(Nom)_____, que es relacionen a continuació, siguin admesos a la present convocatòria.
Projecte:

Alumnes participants:

Categoria de participació

Que, en cas de resultar guardonats o finalistes amb motiu d’aquesta convocatòria, s’autoritza per
part d’aquest centre educatiu i/o els/les alumnes (en funció dels acords que existeixin entre ells
respecte a la propietat intel·lectual i difusió dels projectes presentats) a incloure’ls a altres premis
i/o concursos de similar naturalesa d’àmbit autonòmic.
L’Hospitalet, _____de __________________ de _______.
Documentació que s’adjunta en format digital:
Model especificat a la convocatòria del projecte
Memòria resum (màxim 10 fulls DIN A4)
Pla de viabilitat
Vídeo presentació del projecte en format .avi o .mp4 o similar
Altres (especificar) ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
L’ÒRGAN QUE OSTENTI LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
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Sol·licita,

Data 28-5-2018

Que ha tingut coneixement de la convocatòria del “Concurs Joves Emprenedors i Emprenedores
de l’Hospitalet ” per a la promoció de l’esperit empresarial de la ciutat de l’Hospitalet i coneix les
seves bases de participació i les accepta.
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Exposa

B

En representació del Centre d’Ensenyament _____________(Nom)___________, amb domicili a
la ciutat de l’Hospitalet, carrer ___________________________
nº _________, telèfon
_________, adreça electrònica _______________.

A

El/la Sr./sra (Nom i cognoms) __________________________________, amb DNI nº
________________.

