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1. Objecte del concurs 

Aquest concurs s’emmarca dins del Conveni de Col·laboració que subscriuen els 
Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà i 
Viladecans amb motiu de l’organització dels Premis Delta a les millors iniciatives 
empresarials 2018-2019. 

L'objecte d'aquest concurs és la concessió dels “Premis Delta a les Millors Iniciatives 
Empresarials”, en la seva 14a edició. Els objectius dels premis són els següents: 

1. Fomentar i premiar la creació, el desenvolupament i la consolidació de noves 
activitats empresarials en cadascun del municipis de l'àmbit local de la zona Delta 
de la comarca del Baix Llobregat. 

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 socio econòmica i 
de creació de llocs de treball i que destaquin per la contribució a la innovació, a la 
qualitat de l’ocupació, als valors de la igualtat de gènere i al progrés econòmic del 
territori amb una trajectòria exemplar. 

Els Centres Locals de Suport a les Empreses dels ajuntaments promotors volen donar 
suport a aquesta convocatòria a fi i efecte que sigui un punt de referència per a les 
noves persones emprenedores i, alhora, un mecanisme permanent de suport i 
promoció de la cultura emprenedora a les nostres ciutats. 

Els premis tenen una convocatòria biennal. 

 

2. Requisits de participació 

� 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 organitzadors: Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, El Prat de 
Llobregat, Gavà i Viladecans. 

� Només hi podran participar les empreses que hagin iniciat la seva activitat 
empresarial entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2017 a 
qualsevol del municipis esmentats anteriorment. 

� No hi podrà participar cap empresa que hagi guanyat algun premi en metàl·lic 
en alguna de les 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. 
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3. Procediment, terminis i llocs de participació 

3.1.- Procediment de participació.  

El procediment de concessió dels Premis es gestionarà a través de convocatòria que 
s’ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i 
no discriminació. 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis 
previstos en aquestes bases i convocatòria, serà la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que serà la Seu per la convocatòria 2018-2019.  

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis 
previstos en aquestes bases i convocatòria, a instància del Jurat, serà la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que serà la Seu per aquesta 
convocatòria.  

Per participar a la 14a edició dels Premis Delta, caldrà que l’empresa candidata 
presenti la seva candidatura de participació en els Premis Delta, en els terminis i llocs 
establerts als apartats 3.2 i 3.3.  

3.2.- Termini de participació  

El termini de presentació de les candidatures s'informarà a la convocatòria.   

3.3.- Llocs de presentació de les participacions.  

Per a la presentació de les candidatures caldrà procedir al registre, degudament 
complert, del Formulari de Participació (Annex 1), a qualsevol dels Registres Municipals 
següents: 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Telèfon: 936351212  
Registre a l'OMAP.  Cal demanar Cita Prèvia a www.santboi.cat  
Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 
08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
 

Ajuntament de Castelldefels   

Telèfon: 936651150 
Registe a l'OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) / La web disposa de Seu Electrònica. 
Pl. de l'Església, 1  
08860 – Castelldefels (Barcelona) 
Horari:De dilluns a dijous de 8 a 19.30 h, divendres de 8 a 15 h i dissabtes de 10 a 13 h 
 
Ajuntament de El Prat de Llobregat 
Telèfon: 933790050 
Registre a l'OIAC.  
Pl. de la Vila, 1 

08820 – El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16.30 a 19 h 
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Ajuntament de Gavà 

Telèfon: 932639100 
Registre a l'Oficina d’Atenció Ciutadana  
Pl. de Jaume Balmes, s/n 
08850 – Gavà (Barcelona) 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.30 h i dimarts i dijous de 9 a 19 h 

 
Ajuntament de Viladecans 

Telèfon: 936351900 
Registre de la VAE (Viladecans Atenció a les Empreses)  
c/ Andorra, 64. 
08840 – Viladecans (Barcelona) 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h , i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h 

 

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses dels ajuntaments promotors examinaran 
les candidatures presentades i si s’observen defectes, s'atorgarà un període de 10 dies 
hàbils per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, 
amb l'advertiment que si no ho fa es considera que desisteix de la seva candidatura.  

 

4. Documentació a presentar 

Com s’ha esmentat al punt 3, per a la participació en els premis cal procedir al registre 
del Formulari de Participació (Annex 1) en els terminis i llocs establerts, juntament al 
qual s’adjuntarà: 

a) Fotocòpia del CIF de l'empresa candidata i/o NIF/NIE de la persona o persones 
emprenedores (adjunt al formulari). 

b) Declaració Censal d’Alta (Model 036 ó 037) de l’Agència Tributària, o Document 
Únic Electrònic (DUE). 

c) Memòria de l’empresa candidata (Annex 2) en format digital. La memòria 
recollirà els arguments necessaris que permetin valorar l'empresa segons els 
criteris descrits al punt 5.2. d’aquestes bases i convocatòria. El document s'ha 
de presentar segons el model normalitzat. 

El mateix Formulari de Participació, inclou les declaracions responsables 
corresponents a: 

- Estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i les obligacions registrals i tributàries amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. 

- Que no tinguin deutes amb d’altres Administracions, siguin aquestes locals, 
autonòmiques o estatals. 

- L'acceptació d’aquestes bases i convocatòria. 
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La documentació a aportar al registre serà en format DIN-A4 sense enquadernar. 

Els participants que esdevinguin guanyadors, hauran d’aportar, a més, un full amb les 
dades bancàries segellada per l’entitat financera on es vol percebre el premi (segons 
document normalitzat - Annex 3). 

No obstant això, els Centres Locals de Serveis a les Empreses es reserven la facultat 
de fer les comprovacions oportunes sobre qualsevol altre aspecte que pugui posar en 
dubte alguns dels criteris de valors que motiven l’objecte dels Premis. 

Qualsevol falsedat en les dades, declaracions o qualsevol possible incompliment dels 
requisits de participació donaran lloc a l'exclusió en la participació al concurs o, fins i 
tot, a la possible devolució del premi percebut (si fos el cas). 

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

Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs als registres 
establerts al punt 3 d’aquestes bases. 

 

5.  Valoració de les candidatures i criteris de val oració 

5.1.- Valoració de les candidatures  

Finalitzat el període de presentació de candidatures, la valoració de les mateixes 
constarà de dues fases : 

o Primera Fase de preselecció, en la qual cada Ajuntament organitzador  
(mitjançant el Centre Local de Servei a les Empreses), escollirà 3 candidatures 
d’entre totes les presentades que seran les que responguin a les majors 
valoracions dels criteris establerts al punt 5.2. d’aquetes bases i convocatòria.  

Donat que hi col·laboren 5 Ajuntaments, el nombre final de candidatures 
seleccionades que passaran a la fase següent serà com a màxim de quinze. La 
comunicació de preselecció als candidats serà responsabilitat de cada 
ajuntament participant.   

o Segona Fase amb els candidats preseleccionats a la primera fase. Les 
candidatures seran valorades per un jurat qualificat (veure punt 6), valorant les 
millors de cada municipi. El procés constarà de dues parts: 

I. Primera part: Avaluació de les candidatures individualment per part de 
cadascun dels membres del jurat. El jurat farà ús de la informació de les 
memòries presentades per cada empresa candidata i d’altres comprovacions 
que pugui fer. La valoració del jurat representarà el 70 % de la puntuació 
total.  
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II. Segona part: El jurat valorarà, el dia de l'acte de lliurament dels Premis, la 
presentació de les empreses finalistes en format «Elevator Pich»1 (màxim 3 
minuts per candidatura). La presentació final representarà el 30 % de la 
puntuació total.  

La resolució final del jurat es farà publica durant el mateix acte de lliurament 
dels Premis i, s’anunciaran les candidatures guanyadores. 

El dia de l'acte de lliurament dels Premis s’informarà amb la deguda antelació a tots els 
participants i serà consultable a partir del mes de febrer a qualsevol dels centres 
indicats al punt 7.6. En qualsevol cas, aquest acte es farà al mes d'abril de 2019, al 
municipi de Sant Boi de Llobregat.  

 

5.2.- Criteris de valoració de les candidatures  

En termes generals, els criteris de valoració de les candidatures seran els següents: 

� Originalitat 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 i corporativa en matèria d'ocupació i del medi ambient. Es 
valoraran aspectes socials relacionats tant amb les persones contractades, com 
de les persones sòcies promotores, com ara: el nombre de llocs de treball creats, 
la qualitat en les condicions de treball, polítiques estables de contractació, 
foment de la participació, promoció de la igualtat d'oportunitats, transversalitat de 
gènere i l'aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals, així com de 
respecte pel medi ambient. 

� 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. 

� Obertura i presència en els mercats exteriors. 

� Empreses d'economia social i cooperativa. 

� 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. 

� Qualitat de la presentació oral en format elevator pitch . 

Tots aquests aspectes s’avaluaran en conjunt, a criteri del jurat. 

 
1 Prèvia a la data de l'acte de lliurament s'oferirà a les empreses candidates una formació adient a 
aquest format de presentació. 
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6. El jurat 

La valoració de les presentacions finalistes anirà a càrrec del Jurat dels Premis Delta 
2018-2019, que estarà format per representants del món educatiu, financer, empresarial, 
comercial i sindical.  

Concretament: 

o Una persona en representació de la Generalitat de Catalunya. 

o Una persona en representació de la Diputació de Barcelona. 

o Una persona en representació de la patronal PIMEC (Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya). 

o Una persona en representació d’AEBALL (Associació Empresarial del Baix 
Llobregat). 

o Una persona en representació de CCOO (Comissions Obreres). 

o Una persona en representació d’UGT (Unió General de Treballadors). 

o Una persona en representació de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). 

o Una persona en representació de INNOBAIX. 

El jurat serà assistit per una Comissió Tècnica de Treball (composada pels tècnics dels 
Centres Locals de Serveis a les Empreses), que els ajudarà en totes les fases 
d’avaluació de les candidatures i serà el mateix jurat qui elevarà i aprovarà 
definitivament l’acta de candidatures premiades. 

El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, podent, fins i tot, 
declarar deserts alguns dels premis. 

Correspondrà al Jurat emetre la proposta de guanyadors/res, de les 5 millors iniciatives 
empresarials, una per cada municipi; decisió que elevarà a la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que resoldrà l’atorgament dels Premis. 

 

7. Els Premis 

7.1.- Dotació dels Premis  

La dotació total dels premis serà de 10.000 € que es distribuiran en 5 premis de 2.000 
€, un per la candidatura guanyadora de cada municipi. 

La concessió dels premis la resoldrà la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat a proposta del Jurat, i en determinarà els/les participants 
guanyadors/es dels premis i els imports concedits.  
 
El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària a un compte a nom 
del  guanyador, i se li aplicaran les retencions que legalment siguin procedents.  
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7.2.- Comunicació dels Premis  

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

Posteriorment la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
traslladarà a tots els interessats la resolució d’atorgament dels premis, els/les 
participants guanyadors/es dels premis i els imports concedits. 

7.3.- Justificació dels Premis  

Les empreses premiades hauran d’estar al corrent de pagament de qualsevol deute i 
obligació amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Hisenda i Seguretat Social. 
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a organitzador de la 14a edició dels Premis 
Delta, realitzarà les comprovacions corresponents.  

Atesa la tipologia dels premis, aquests no requeriran presentació per part dels 
guanyadors de cap justificació de despeses econòmiques.  

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 documentació requerida, i en 
funció de l’existència de disposició de fons. 

Als imports dels premis se li aplicaran les retencions que legalment siguin procedents. 

7.5.- Incompatibilitat de premis  

No hi podrà participar cap empresa que hagi guanyat algun premi en metàl·lic en alguna 
de les edicions anteriors, però sí que ho podrà fer si va guanyar una menció honorífica i 
si compleix amb els requisits de participació d'aquesta convocatòria. 

7.6.- Centres Locals de Serveis a les Empreses  

A efectes d’informació, els Centres Locals de Serveis a les Empreses, són els següents: 

A Sant Boi de Llobregat: 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Masia Torre Figueres  
C/ Pau Claris, núm. 14 
Telèfon: 936351246                     Correu electrònic:  sbueno@santboi.cat 
 

A Castelldefels:  

La Guaita - Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels 

Carretera de la Sentiu, 1 

Telèfon: 936352575  Correu electrònic:  ismael.garces@castelldefels.org 
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A El Prat de Llobregat: 
Centre de Promoció Econòmica  
C/ de les Moreres, 48 

Telèfon: 934786878  Correu electrònic: mesan@elprat.cat 
 

A Gavà: 
Centre de Suport a  l’Empresa  
C/ del Progrés, 27 

Telèfon: 936333450  Correu electrònic: ecasas@aj-gava.cat 
 

A Viladecans: 
Can Calderón 

C/ d'Andorra, 64 

Telèfon: 936351804  Correu electrònic: sgarciach@viladecans.cat 
 

 

8. Obligacions dels beneficiaris i beneficiàries 

� Acceptar les bases i convocatòria del concurs de forma expressa en el 
document de sol·licitud.   

� 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 

� D’acord amb el Reglament europeu de protecció de dades, les empreses 
participants hauran de donar el consentiment exprés per tal que els ens locals 
organitzadors procedeixin al tractament de les dades personals facilitades. 

� Els ens locals organitzadors podran utilitzar les imatges realitzades als 
participants als premis, sempre i quan aquests hagin donat el seu 
consentiment exprés, i només seran utilitzades per a tal efecte. 

� Els ens locals organitzadors especificats al punt 2 d’aquestes bases i 
convocatòria 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. 

� La resolució del jurat serà pública i inapel·lable.  

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



BASES DEL CONCURS ‘PREMIS DELTA’ A LES MILLORS 
INICIATIVES EMPRESARIALS 2018-2019  

11 

confidencialitat. 

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

� 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. 

 

 

Sant Boi de Llobregat - Castelldefels - El Prat de Llobregat - Gavà - Viladecans 

Juliol 2018 


