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RESOLUCIÓ RELATIVA A CONVOCAR LA XVIII EDICIÓ DEL "CONCURS JOVES
EMPRENEDORS I EMPRENEDORES DE L'HOSPITALET", ANY 2022
La Tinenta d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
Decret 7880/2021, de 27 de juliol, en relació amb el procediment que es segueix per convocar
la XVIII edició del "Concurs Joves Emprenedors i Emprenedores de L'Hospitalet", any 2022,
dicta la següent resolució.
ATÈS que des de l’any 2005 aquesta àrea gestora organitza, conjuntament amb els centres
educatius de la ciutat, concretament en aquesta ocasió amb centres educatius de formació
professional de grau mitjà i superior i assimilats així com els centres d’ensenyament secundari,
tant públics com privats de la ciutat de L’Hospitalet, el Concurs Joves Emprenedors i
Emprenedores de l’Hospitalet (en endavant, el Concurs).
ATÈS que l'objectiu d’aquest concurs és fomentar la cultura emprenedora entre la joventut de la
ciutat. La iniciativa pretén oferir als participants una visió actual del seu entorn laboral i fer de l'
autoocupació una alternativa per al seu futur professional.
ATÈS que les bases del “Concurs Joves Emprenedors i Emprenedores de l’Hospitalet” van ser
aprovades per acord de la Junta de Govern Local núm. U020210/00010, en sessió de
15/05/2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de maig de
2018, i aprovades definitivament en data 26 de juny de 2018 (BOP 23/10/2018).
VIST l’informe del Servei de Desenvolupament Econòmic i Turisme, amb la proposta d’aprovar
la convocatòria de la XVIII edició del “Concurs L’H Joves Emprenedors i Emprenedores de
Projectes Empresarials”.
ATÈS que els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
regulen la publicitat de les subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), i que concretament, l’article 18.2 estableix que les administracions atorgants hauran
de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió en els termes establerts a l’article 20.
ATÈS que en relació amb la competència, les Bases del “Concurs Joves Emprenedors i
Emprenedores de l’Hospitalet” a la seva bases 9, estableix que l’òrgan que ostenti les
competències en matèria de desenvolupament econòmic efectuarà la convocatòria anual de l’
esmentat concurs, en aquest cas, l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
ATÈS que el Decret d’Alcaldia núm. 54/2021, de 8 de gener, al seu acord vuitè, punt 4 estableix
que els/les Tinents/tes d’Alcaldia seran els competents per dictar resolucions en els
procediments en l’exercici de les competències delegades per l’alcaldia; a tal efecte, el Decret
de l’Alcaldia- Presidència 7880/2021, de 27 de juliol, estableix al seu acord segon, epígraf V.3,
lletra “h”, que correspon a l’Àrea Executiva d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social la
competència relativa a la promoció de l’emprenedoria, i a la lletra “m” la tramitació dels
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procediments necessaris per tal de fer efectives les competències del’Àrea en matèria de
desenvolupament econòmic.
VIST l’informe jurídic i la documentació que consta a l’expedient.
La tinenta d'alcaldia, titular de l'Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, en
exercici de les facultats que li han estat delegades per l’Alcaldia pel Decret 54/2021, de 8 de
gener, publicat en el BOPB de 22 de gener de 2021,
RESOL:
PRIMER.- CONVOCAR a l’any 2022 la XVIII edició del “Concurs L’H Joves Emprenedors i
Emprenedores de Projectes Empresarials”, amb el següent tenor literal:
“CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2022 DE LA XVIII EDICIÓ DEL “CONCURS L’H JOVES
EMPRENEDORS I EMPRENEDORES DE PROJECTES EMPRESARIALS”
Article 1. Objecte i bases reguladores
L’objecte de la convocatòria per a l'any 2022 de la XVIII edició del “Concurs L’H Joves
Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials” (en endavant el concurs), està
regulat a la base 1 de les Bases reguladores del Concurs, aprovades inicialment per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 28 de maig de 2018, i aprovades definitivament en data 26 de juny de 2018 (BOP
23/10/2018).
Article. 2 Participants
Podran ser participants del concurs previst en aquesta convocatòria els centres educatius i
d’ensenyament previstos a la base 2 de les Bases reguladores del Concurs. Els centres
configuraran equips de treball composats per un número no superior a quatre alumnes, i
designaran el/la o els/les responsable/s corresponent/s. No s’estableix un número màxim de
projectes que poden presentar els centres educatius.
Article 3. Crèdit pressupostari
L 'import màxim destinat a la concessió d'aquests premis és de VUIT MIL EUROS (8.000,00’€), amb càrrec a la partida pressupostària 05 4330 24810000 del pressupost municipal de
2022, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2021.
Article 4. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds de participació en aquest concurs serà el comprés
entre el 23 i el 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Article 5. Sol·licituds i documentació necessària
La participació en el concurs per part dels centres educatius es farà mitjançant la presentació
de la següent documentació, de conformitat amb la base 4 de les bases reguladores del
Concurs:
-

Sol·licitud de participació, realitzada pel 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.
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-

Declaració responsable signada per la persona representant del centre participant, en la
qual ha de declarar que les persones participants coneixen i compleixen les previsions que
contenen les bases reguladores de la convocatòria del concurs i la normativa de protecció
dels drets de propietat intel·lectual, i autoritza l'ús de la imatge i de la veu de les persones
que apareixen en els projectes i en l'acte de lliurament dels Premis.

-

Idea de negoci o projecte empresarial sota el model conegut com a “Lean Canvas”,
presentat en format digital, i amb els continguts i requeriments que s’estableixen a la base 4
de les bases reguladores del concurs, que permeti la seva presentació en pantalla o
projector (formats .pdf, ppt, etc).

A excepció de la sol·licitud de participació i la declaració responsable, la resta de documentació
es presentarà en suport digital, d’acord amb el que s’estableix a les Bases Reguladores.
-

Memòria justificativa dels continguts del model “Lean Canvas”, d’acord amb allò establert a
l’apartat c) de la base 4.

-

Anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte i la posada en marxa del negoci, amb una
previsió referida com a mínim al primer any de funcionament, en format excel (.xls)

-

Vídeo en format .avi, .mp4 o similar, d’una durada màxima de 2 minuts, de presentació i/o
defensa del projecte, ja sigui amb mitjans infogràfics o imatge real.

Article 6. Concessió dels premis i criteris d’avaluació dels projectes
Els premis seran concedits per l’òrgan que ostenti les competències en matèria de
desenvolupament econòmic, concretament per l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social, a partir de la decisió del jurat nomenat a l’efecte, atenent als criteris
d’avaluació establerts a la base 6 de les Bases reguladores del Concurs, i que es detallen a
continuació:
Categoria

Totes les
categories

Criteri

Puntuació

1. Originalitat de la idea

De 0 a 25 punts

2. Possibilitats de viabilitat real

De 0 a 15 punts

3. Qualitat de la presentació

De 0 a 15 punts

4. 4.Nivell de justificació dels ítems tractats
en el model “Lean Canvas”

De 0 a 15 punts

5. Nivell d’innovació de la proposta

De 0 a 15 punts

6. Ús de noves tecnologies en la
proposta empresarial

De 0 a 15 punts

Puntuació màxima possible

100 punts

Article 7. Jurat
Es constituirà un jurat que estarà format per representats de l’àmbit de la promoció econòmica,
l’educació i l’empresa, que estarà presidit per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social, i es composarà, a més, dels següents membres
establerts a la base 8 de les Bases reguladores del Concurs:
- 1 tècnic/a de l’Ajuntament
- 1 Representant del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, o del Departament equivalent
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- 1 Representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local de la Diputació de
Barcelona, o de l’Àrea equivalent
- 1 Representant de l’Associació Sèniors per la Cooperació Tècnica (SECOT)
- 1 Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya
- 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
La presidenta 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.
El jurat proposarà el resultat del concurs a la presidenta d’aquest que resoldrà prèvia instrucció
del procediment administratiu adient.
El jurat estarà assistit per un/a titulat/ada superior universitari d’aquest Ajuntament, adscrit/a a
l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, en qualitat de secretari/ària, que tindrà
veu i vot, 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.
Article 8. Avaluació de projectes
La data d’avaluació del projecte es determinarà un cop finalitzat el període de presentació de
projectes i abans del lliurament de premis, de conformitat amb la convocatòria del jurat que
efectuï la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, com a
presidenta del jurat i mitjançant la participació del secretari/ària del jurat.
Article 9. Categories de premis
S’estableixen quatre categories de premis:
a)
b)
c)
d)

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

Cada grup participant especificarà en quina categoria competeix el seu projecte, amb un màxim
de dues, que hauran de quedar recollides a la sol·licitud de participació.
Addicionalment, l’Ajuntament de l’Hospitalet i el jurat valoraran els projectes presentats en dues
categories de menció especial, 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 establertes. En
el moment del lliurament dels premis el Jurat assistirà a la projecció del vídeo presentat de
conformitat amb a la Base 4.e del concurs, 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 de menció especial, sense
designació de projectes finalistes.
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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.
Article 10. Premis
De conformitat amb la base 7 de les bases reguladores, els premis i obsequis que es lliuraran
seran els següents:
- Obsequi a l’alumnat participant:
Tots/es els/les alumnes participants rebran un diploma commemoratiu.
- Premi per als centres guanyadors de cada categoria
Els centres dels quals provinguin els projectes guanyadors de cadascuna de les 6
categories de premis rebran, a mode de premi, un ordinador portàtil (inclou cànon
digital) o premi de similar naturalesa, d’un valor aproximat de 600,00’- €
Un centre podrà rebre més d’un premi en cas que els projectes que presenti resultin
guanyadors de més d’una categoria.
Addicionalment, tots els centres participants rebran un diploma commemoratiu.
- Premi per als projectes guanyadors de les categories ordinàries
a) Millor projecte relacionat amb l’Economia Social i Solidària
b) Millor projecte relacionat amb la protecció del medi ambient
c) Millor projecte relacionat amb la qualitat de vida de les persones
d) Millor projecte tecnològic
L’alumnat guanyador de les categories anteriorment exposades rebran, a mode de
premi, un assistent digital tipus Amazon Alexa o premi de similar naturalesa, d’un
valor aproximat de 100,00’- €.
- Premi per als projectes guanyadors de les categories de menció especial
a) Millor projecte empresarial
b) Idea més innovadora
L’alumnat guanyador de les categories anteriorment exposades rebran, a mode de
premi, una tableta digital de 10’ o premi de similar naturalesa, d’un valor aproximat de
350,00’- €.
Article 11. Acte de lliurament de premis
El lliurament de premis està previst que tingui lloc la setmana del 20 de juny de 2022 a
L’Hospitalet de Llobregat. La informació sobre el lloc, la data i la hora de l’acte es comunicarà
als centres educatius participants i es publicarà a la web de l’Àrea d’Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social (www.dinamitzaciolocallh.cat) amb la suficient antelació.”
SEGON.- NOMENAR com a secretari del Jurat del Concurs de Joves Emprenedors i
Emprenedores de L’Hospitalet a Francisco Fernández Margallo, titulat superior universitari
d’aquest Ajuntament, adscrit a l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
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TERCER.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria als efectes que preveuen el articles
18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text íntegre del qual
es:
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2022 DE LA XVIII EDICIÓ DEL
“CONCURS L’H JOVES EMPRENEDORS I EMPRENEDORES DE PROJECTES
EMPRESARIALS”
D’acord amb el que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es
pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (codi XXXXX).
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació es poden
trobar al web següent:
https://seuelectronica.l-h.cat/inici.aspx?id=1
1. Objecte i bases reguladores
L’objecte de la convocatòria per a l'any 2022 de la XVIII edició del “Concurs L’H Joves
Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials” (en endavant el concurs), està
regulat a la base 1 de les Bases reguladores del Concurs, aprovades inicialment per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 28 de maig de 2018, i aprovades definitivament en data 26 de juny de 2018 (BOP
23/10/2018).
2. Participants
Podran ser participants del concurs previst en aquesta convocatòria els centres educatius i
d’ensenyament previstos a la base 2 de les Bases reguladores del Concurs.
3. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds de participació en aquest concurs serà el comprés
entre 23 i el 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.
4. Sol·licituds i documentació necessària
La participació en el concurs per part dels centres educatius es farà mitjançant la presentació
de la de la documentació establerta a l’article cinquè de la convocatòria, i de conformitat amb la
base 4 de les bases reguladores del concurs.
5. Jurat
De conformitat amb la base 8 i a l’article 7 de la convocatòria, es constituirà un jurat que estarà
format per representats de l’àmbit de la promoció econòmica, l’educació i l’empresa, que estarà
presidit per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, i
assistit per un/a secretari/ària.
6.- Concessió dels premis i criteris d’avaluació dels projectes
Els premis seran concedits per l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, a partir
de la decisió del jurat nomenat a l’efecte, atenent als criteris d’avaluació establerts a la base 6
de les Bases reguladores del Concurs.
7. Avaluació dels projectes i lliurament dels premis

C
6/8

Els projectes seran avaluats un cop finalitzat el període de presentació de projectes i abans del
lliurament de premis, de conformitat amb la convocatòria del jurat que efectuï Tinenta d’Alcaldia
de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, com a presidenta del jurat i
mitjançant la participació del secretari/a del jurat.
El jurat proposarà el resultat del concurs a la presidenta d’aquest, que resoldrà, prèvia
instrucció del procediment administratiu adient.
El lliurament de premis està previst que tingui lloc la setmana del 20 de juny de 2022 a
L’Hospitalet de Llobregat. La informació sobre el lloc, la data i la hora de l’acte es comunicarà
als centres educatius participants i es publicarà a la web de l’Àrea d’Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social (www.dinamitzaciolocallh.cat) amb la suficient antelació.
8. Premis
De conformitat amb la base 7 de les bases reguladores i l’article 10 de la convocatòria, els
premis i obsequis que es lliuraran seran els següents:
- Obsequi a l’alumnat participant:
Tots/es els/les alumnes participants rebran un diploma commemoratiu.
- Premi per als centres guanyadors de cada categoria
Els centres dels quals provinguin els projectes guanyadors de cadascuna de les 6
categories de premis rebran, a mode de premi, un ordinador portàtil (inclou cànon
digital) o premi de similar naturalesa, d’un valor aproximat de 600,00’- €
Un centre podrà rebre més d’un premi en cas que els projectes que presenti resultin
guanyadors de més d’una categoria.
Addicionalment, tots els centres participants rebran un diploma commemoratiu.
- Premi per als projectes guanyadors de les categories ordinàries
e) Millor projecte relacionat amb l’Economia Social i Solidària
f) Millor projecte relacionat amb la protecció del medi ambient
g) Millor projecte relacionat amb la qualitat de vida de les persones
h) Millor projecte tecnològic
L’alumnat guanyador de les categories anteriorment exposades rebran, a mode de
premi, un assistent digital tipus Amazon Alexa o premi de similar naturalesa, d’un
valor aproximat de 100,00’- €.
- Premi per als projectes guanyadors de les categories de menció especial
c) Millor projecte empresarial
d) Idea més innovadora
L’alumnat guanyador de les categories anteriorment exposades rebran, a mode de
premi, una tableta digital de 10’ o premi de similar naturalesa, d’un valor aproximat de
350,00’- €.
9. Crèdits pressupostaris
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L'import màxim destinat a la concessió d'aquests premis és de VUIT MIL EUROS (8.000,00’€), amb càrrec a la partida pressupostària 05 4330 24810000 del pressupost municipal de
2022, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 21 de desembre de 2021.”
QUART.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte de la convocatòria en llengua
castellana que s’adjunta com Annex 1 (document Aupac 269674/2022) i Annex 2 (Document
Aupac 269685/2022), respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució
de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de la Administració del Estat, per la que es
regula el procés de registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics (BOE núm. 77, de 30 de març de 2020).
CINQUÈ.- PUBLICAR la present convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvenció i
l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
conformitat amb l’article 18. 2 de la Llei General de Subvencions.
SISÈ.- APROVAR la despesa que comporta la present convocatòria del Concurs, amb un
màxim de 8.000,00 €, en funció del número de persones concursants i premiades que resultin
definitives, a l’aplicació del pressupost 05 4330 24810000. Les compres del material amb que
es premiarà aniran a càrrec de la RC número 220015713 emesa per la Intervenció General en
data 24/03/2022, seguint la compra dels subministraments el procediment legalment establert.
SETÈ.- COMUNICAR aquesta Resolució a la Secció de Gestió Econòmica i Administració
Central d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i als efectes adients.

Contra aquest acte de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà
interposar cap recurs, sense perjudici del disposat a l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES
Signat digitalment per:
La tinenta d'alcaldia de l'Àrea
d'Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social
Rocío del Mar Ramírez Pérez
13-04-2022 09:36
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