Cas que no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d’informació pública,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el
procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per poder dur a terme el projecte s’ha contractat una empresa consultora que s’encarrega de
l'organització, gestió i desenvolupament del projecte durant el curs escolar 2017-2018, així com de
la gestió dels premis.

1. L’objecte del concurs
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió dels premis del concurs Talent a les
Aules 2017-18. Aquest concurs pretén assolir els objectius següents:
•
•
•
•

Potenciar el talent emprenedor dels joves estudiants dels centres educatius de la ciutat.
Ampliar la visió del jove respecte al seu entorn laboral.
Oferir accions de suport i ajuda al desenvolupament emprenedor dels estudiants que es
trobin en situació potencial de convertir-se en emprenedors i emprenedores de la ciutat.
Promoure l’aprenentatge en gestió de projectes empresarials.
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És per això que és un objectiu dels Ajuntaments de Gavà i Viladecans, entre d’altres, dur a terme
un projecte destinat a fomentar la cultura emprenedora dels alumnes dels centres de secundària,
batxillerat i cicles formatius de les dues poblacions, durant el curs 2017-2018, que es durà a terme
a les aules dels centres educatius i a les instal·lacions municipals i en col·laboració entre
l'Ajuntament de Gavà i l'Ajuntament de Viladecans.
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En un context econòmic advers, per aprofundir en el foment de la cultura emprenedora entre els
joves que s’incorporaran, en el futur, en un mercat laboral dinàmic i canviant, cal tenir en compte
un conjunt d’actituds i valors com la flexibilitat, la iniciativa, l’adaptació als canvis, l’assumpció de
riscos, i que contemplin la creació d’empresa com una opció de futur, tenint present que la
creativitat i la innovació són la clau per a obtenir bons resultats. Per això, cal promoure accions i
programes per ajudar a identificar i desenvolupar l’esperit emprenedor entre els més joves. En
aquest mateix sentit, la Unió Europea ha considerat el foment de la cultura emprenedora com la
clau en el procés de creació d’ocupació i en la millora de la competitivitat i el creixement econòmic.
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BASES DEL CONCURS TALENT A LES AULES 2017-18
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Se sotmet a informació pública les esmentades bases, per un termini de vint dies, mitjançant un
anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Gavà, així com, una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 9.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A

El Ple de l’Ajuntament de Gavà en sessió ordinària celebra el dia 22 de desembre de 2017, entre
d’altres, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases del Concurs Talent a les Aules 17-18.

3. El termini de sol·licitud
El termini de presentació de candidatures s’establirà a la corresponent convocatòria. Les
sol·licituds es podran presentar als registres següents:
Centre de Suport a l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà, al carrer del Progrés, 27, de dilluns a
divendres de 9 a 15 h i dimarts i dijous de 16 a 19 h.
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Ajuntament de
Viladecans, al carrer d’Andorra, 64. Viladecans Atenció a les Empreses: de dilluns a divendres de
9 a 14 h i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h.
Tanmateix, les memòries del projecte empresarial en format digital s’enviaran per correu electrònic
a l’adreça talent@talentalesaules.cat
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•

Podran participar en aquest concurs els alumnes dels centres d’educació secundària
públics i privats de Gavà i Viladecans, que durant el curs escolar 2017-2018 estiguin
cursant 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i
Programes de Qualificació Professional Inicial.
Els centres d’ensenyament, configuraran els grups, que estaran composats per dos
alumnes. No s’estableix un nombre màxim de projectes per centre.
Els projectes presentats podran referir-se a qualsevol sector de l’activitat empresarial,
susceptible de convertir-se en un projecte empresarial viable.
No podran optar a cap de les categories dels premis els projectes que hagin guanyat algun
premi en edicions anteriors.
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•

A

2. Requisits generals de participació

Per a la participació s’haurà de presentar la documentació següent:
1. Sol·licitud de participació (segons model normalitzat).
2. Memòria de la idea de negoci en format digital (segons model normalitzat). Màxim 3 cares,
Arial 10, paràgrafs justificats i interlineat simple.
La sol·licitud la realitzarà el Centre educatiu que presenti els projectes i se’n presentarà una on
constarà el detall de tots els projectes candidats.
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.
A la finalització del procés de mentoratge, els 24 projectes finalistes hauran de presentar la
documentació següent:

B

1. Pla d’empresa (segons model normalitzat)
2. Pla econòmic i financer (segons model normalitzat)
3. Vídeo de presentació del projecte, en format elevator pitch
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4. Documentació

2

El veredicte del jurat serà comunicat durant l’acte de lliurament dels premis, i serà ratificat per
l’òrgan competent de l’Ajuntament de Gavà i notificat formalment en el termini de 10 dies.
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6. Criteris generals de valoració
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Els membres del jurat del concurs Talent a les Aules seran nomenats per decret de l’alcaldia de
Gavà i aquest estarà composat per representants de les organitzacions i empreses col·laboradores
i/o patrocinadores. El jurat serà l’encarregat d’avaluar els 12 projectes triats com a finalistes per la
comissió tècnica, de deliberar i d’emetre la proposta dels projectes guanyadors dels premis, en
base als criteris establerts en aquestes bases.

Pàg. 3-6

Les sol·licituds presentades seran avaluades per una Comissió Tècnica, que avaluarà les
candidatures i efectuarà la proposta dels 24 equips que participaran al procés de mentoratge (12
de cada municipi) i dels 12 projectes finalistes (6 de cada municipi), en base als criteris establerts
en aquestes bases. Aquesta Comissió està formada per un/a tècnic/a del Centre de Suport a
l’Empresa de Gavà, un/a tècnic/a de Can Calderon de Viladecans i per dos membres de l’empresa
consultora.

A

5. El jurat del concurs

Es valorarà la qualitat del Pla d’empresa del projecte, tenint especialment en compte els elements
següents:
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Grau d’innovació
- La creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- L’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
- L’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
- L’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos del projecte.
- Les noves formes d’organització del treball.
- Les innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.
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Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
- La viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte els aspectes
econòmicofinancers.
- La claredat i el grau de definició del producte o servei i de maduració del projecte.
- La necessitat que es cobreix i l’oportunitat de mercat.
Altres aspectes
- L’aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats.
- El desenvolupament d’activitats d’economia social i de benefici pels ciutadans.
- Les accions encaminades a la protecció del medi ambient.

7. Procés de selecció

Es seleccionaran els 24 millors projectes d’entre tots els projectes empresarials candidats, 12 de
cada municipi. Aquests projectes participaran al procés de mentoratge, que tindrà una durada de
dos mesos, aproximadament.
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7.1. Primera fase – Selecció dels 24 projectes que participaran al procés de mentoratge

Durant aquest procés de mentoratge, empresaris i emprenedors professionals ajudaran als
alumnes a elaborar un pla d’empresa complert i viable, així com a presentar-lo en públic.
7.2. Segona fase – Selecció dels 12 projectes finalistes

Les despeses de transport i assegurances estan incloses en el premi.
La quantia màxima d’aquest premi és de 5.700€, del qual s’encarregarà del cost i de la gestió
l’empresa consultora.

El jurat escollirà d’entre els 12 projectes finalistes, els 7 projectes guanyadors del concurs.

8. Els premis
Els destinataris d’aquests premis són els estudiants que formen el grup que ha presentat el
projecte guanyador i el tutor/a del seu centre educatiu.
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7.3. Tercera fase – Selecció dels projectes guanyadors
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Tots els estudiants membres dels grups finalistes seran premiats amb la participació a un
programa de formació per a emprenedors/es impartit per una escola de negoci.

A

D’entre els 24 projectes empresarials que segueixin el programa de mentoratge, es seleccionarà
els 12 projectes finalistes que optaran als premis, 6 de cada municipi.

Viatge de 5 dies a Silicon Valley (San Francisco), amb un programa de visites a les
empreses més representatives allà ubicades de sectors innovadors.
El premi inclou els vols, les despeses d’allotjament durant 4 nits, l’assegurança en viatge,
els trasllats de l’aeroport i el transport a les visites programades.
Es lliurarà el premi al millor projecte de l’edició del Talent a les Aules 2017-18.
La quantia màxima d’aquest premi és de 11.500€, que s’encarregarà de fer-lo efectiu
l’empresa consultora.
Les despeses fora del programa no estan incloses.

2n Premi Talent a les Aules
Viatge de 3 dies a una capital europea amb un programa de visites a institucions i
organismes relacionats amb l’emprenedoria i la innovació a nivell europeu.
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1r Premi Talent a les Aules
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8.1. Descripció dels premis

El premi inclou els vols, les despeses d’allotjament de dues nits d’hotel, l’assegurança en
viatge, les dietes, els trasllats de l’aeroport i el transport a les visites programades.

B

Es lliuraran dos segons premis: un per a un equip de cada municipi.

4

La quantia màxima de cadascun dels segons premis és de 5.120€, del qual s’encarregarà
del cost i de la gestió l’empresa consultora.
Les despeses fora del programa no estan incloses.

Es lliuraran quatre tercers premis: dos per a dos equips de cada municipi.
La quantia màxima d’aquest premi és de 1.590€, del qual s’encarregarà del cost i de la
gestió l’empresa consultora.
El premi inclou les dietes, assegurances i el transport a les visites programades.

Els 24 projectes seleccionats per participar al procés de mentoratge rebran la notificació per correu
electrònic com a màxim una setmana després del tancament del període de presentació de
sol·licituds. Es notificarà als centres educatius i al professorat que seran els encarregats de
comunicar-ho als seus alumnes.
La comunicació dels 12 projectes finalistes s’efectuarà en el transcurs de la conferència “Com
parlar en públic i com presentar un projecte empresarial”, que es celebrarà el mes de maig de
2018 i que serà informada oportunament a tots els alumnes i centres educatius participants al
projecte.
La comunicació de la decisió del Jurat sobre els projectes guanyadors i el lliurament dels premis
del Talent a les Aules, s'efectuarà en el transcurs d'un acte públic, la celebració del qual serà
informada oportunament a tots els alumnes i centres educatius participants al projecte.

8.3. El gaudiment dels premis
Els premis per als 12 equips finalistes i pels equips premiats pel primer, segons i tercers premis es
duran a terme com a màxim durant els sis mesos després de la realització de l’acte de lliurament
dels premis.
Les dates de realització concretes es comunicaran als guanyadors amb antelació.

8.4. Incompatibilitat de premis.
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8.2. La comunicació dels premis
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El jurat pot proposar diplomes o menció especial que consideri oportunes. Qualsevol d’aquests
premis pot ser declarat desert, a criteri del jurat.
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Les despeses fora del programa no estan incloses.
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Participació al Barcelona Experience Entrepreneur Day, que inclou un programa de visites
a les principals acceleradores i incubadores d’empreses.

A

3r Premi Talent a les Aules

B

Un projecte empresarial no pot ser guanyador de més d'un premi. En el cas de que una única
candidatura guanyi més d’un premi, es concedirà aquell que sigui de major valoració econòmica.
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El Centre de Suport a l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà i Can Calderon de l’Ajuntament de
Viladecans, podran realitzar les accions de comunicació i publicitat del concurs i dels projectes
presentats que consideri oportuna, així com la publicació dels projectes al seu web.
La propietat dels projectes presentats, tant si són premiats com si no, correspon als alumnes que
hagin presentat el projecte.
Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració.
La resolució del jurat serà pública i inapel·lable, hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert.
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Els Ajuntaments de Gavà i Viladecans podran utilitzar lliurement i sense cap limitació formal,
temporal o territorial, les imatges i, si escau, altra documentació o dades presentades, per al
compliment de finalitats de difusió. A aquests efectes, els Ajuntaments presumiran que en la
comunicació de dades i 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.
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Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a
comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida. En cas que es detecti alguna
deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, l’organització requerirà al
centre educatiu sol·licitant perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies
naturals i, en cas de no fer-ho, se’l podrà excloure de la convocatòria.

A

9. Disposicions complementàries

Els projectes guanyadors i els centres educatius podran utilitzar els premis com a element de
promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.
El Centre de Suport a l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà i Can Calderon de l’Ajuntament de
Viladecans, posa a disposició dels centres d’ensenyament de les seves ciutats els seus serveis
tècnics.
La quantia màxima de tots els premis del concurs és de 33.800,00€, dels quals l’empresa
consultora es farà càrrec del cost dels premis, de la seva gestió i gaudiment per part dels equips
guanyadors, actuant com a entitat col·laboradora en aplicació dels articles 12 i 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per a qualsevol informació, consulta o aclariment, es poden posar en contacte amb el Centre de
Suport a l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà, mitjançant el telèfon 93.633.34.50 o l’adreça
electrònica ecasas@gava.cat o bé amb Can Calderon de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el
telèfon 93.635.18.04 o a l’adreça electrònica sgarciach@viladecans.cat.
Gavà, 8 de gener de 2018
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Correspondrà a l’Ajuntament de Gavà la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar amb relació a la interpretació d’aquestes bases.
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La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.

P.O. de l’alcaldessa
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ROGER COTS VALVERDE
Secretari General
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