
INICIATIVES 

EMPRESARIALS 

CONCURS9è

BAIX LLOBREGAT NORD 2017-2018 

Més info: 

Lloc presentació candidatures 

Ajuntament d'Abrera 
c/ Martorell, 20 

Tel. 93 770 01 02 

- ABRERA - 

Ajuntament de Collbató 
c/ Bonavista, 2 

Tel. 93 777 01 00 

- COLLBATÓ - 

Ajuntament de Castellví de Rosanes 
c/ de Sant Antoni, 1 

Tel. 93 775 19 42 

- CASTELLVÍ DE ROSANES - 

Ajuntament d'Esparreguera 
Pl. de l'Ajuntament, 1 

Tel. 93 777 18 01

- ESPARREGUERA - 

Ajuntament de Martorell 
c/ Mur, 61 

Tel. 93 775 31 01 

- MARTORELL - 

Servei Promoció Econòmica (Cal Rapissa) 
c/ Ample, 25 

Tel. 93 778 00 50

- OLESA DE MONTSERRAT - 

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Ctra. de Barcelona, 1 

Tel. 93 635 64 07 

- SANT ANDREU DE LA BARCA - 

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
c/ Major, 8 

Tel. 93 775 96 90 

- SANT ESTEVE SESROVIRES - 



Reconèixer i premiar l’esforç emprenedor dels usuaris 
dels serveis d’atenció a emprenedors dels ajuntaments
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca 
i Sant Esteve Sesrovires.

1. OBJECTE DEL CONCURS 

Premi de 3.000 €  (1.500 € per al centre d’ensenyament 
i 1.500 €, per al guanyador o grup de guanyadors) i 
publicació de la millor idea jove de negoci al diari La 
Bústia (diari del Baix Llobregat Nord).

2. ELS PREMIS 

MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI 

Premi de 3.000 €. Podran participar-hi aquelles 
empreses que tinguin el seu domicili social o activitat 
econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.

MILLOR EMPRESA EN CREACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL

Premi de 3.000 €. Podran participar-hi aquelles 
empreses que tinguin el seu domicili social o activitat 
econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.

MILLOR EMPRESA SECTOR COMERÇ 

Premi de 3.000 €. Podran participar-hi aquelles 
empreses que tinguin el seu domicili social o activitat 
econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.

MILLOR EMPRESA SECTOR SERVEIS 

Premi de 3.000 €. Podran participar-hi aquelles 
empreses que tinguin el seu domicili social o activitat 
econòmica en qualsevol dels municipis organitzador.

MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL 
PROMOGUDA PER ATURATS DE LLARGA 
DURADA

Premi adreçat a treballs realitzats per alumnes de 4t 
d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau 
mitjà o superior de centres d’ensenyament secundari 
ubicats a qualsevol dels municipis del Baix Llobregat 
Nord. Els projectes s’hi podran presentar de forma 
individual o en grups d’alumnes i podran ser
presentats per alumnes matriculats el curs actual o el 
curs anterior. 

3. REQUISITS PARTICIPANTS 

MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI 

Es valorarà la trajectòria de l’empresa en la creació de 
llocs de treball, des de la seva creació fins a 
l’actualitat. També es tindrà en compte la tipologia de 
contractes de persones assalariades i/o contractes 
mercantils (freelance) que estableixen una 
continuïtat en la trajectòria de l’empresa i la qualitat 
de les condicions de treball.

MILLOR EMPRESA EN CREACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL 

MILLOR EMPRESA SECTOR COMERÇ i 
MILLOR EMPRESA SECTOR SERVEIS

Es valorarà la trajectòria de l’empresa, tenint en 
compte la utilització d’elements innovadors, 
diferencials de la competència i les accions de 
promoció en l’establiment, xarxes socials, serveis 
postvenda i atenció al client.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) defineix la taxa 
d’atur de llarga durada com “les persones aturades 
que porten dotze mesos com a mínim fent una recerca 
de feina i no n’han trobat en aquest període”.

MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL
PROMOGUDA PER ATURATS DE LLARGA
DURADA

Termini presentació

del 6 de novembre de 2017 

al 19 de febrer de 2018 


