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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROJE CTES QUE 
ENTRARAN A FORMAR PART DEL PROGRAMA DE SUPORT EN FA SE DE  
LLANÇADORA DEL LABORATORI CÍVIC D’EMPRENEDORIA I EC ONOMIA SOCIAL 
DE SANT BOI DE LLOBREGAT  
 
 
1. Justificació / finalitat 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat s’ha compromès en el seu Pla de Ciutat 2012-
2015 a donar resposta prioritària a la recuperació econòmica, l’ocupació i la cohesió 
social des de la màxima transparència i rigor com a principis de qualitat democràtica.  

L’Àrea de Governança i Ciudadania es planteja en aquest sentit la reorientació de la 
xarxa d’equipaments que gestiona, en clau d’emprenedoria i innovació social.  

Amb aquesta voluntat de  s’ha posat en marxa en el Casal de Casablanca el projecte 
CoBoi el qual es conforma en un Laboratori cívic d’emprenedoria i economia social, 
mitjançant un procés intraemprenedor, comunitari i participatiu.  

La missió de CoBoi és crear un ecosistema col·laboratiu on es generin iniciatives 
sostenibles en un entorn de confiança, capaces de donar resposta a les necessitats 
socials i incidir en el desenvolupament econòmic i local de Sant Boi.  

La llançadora de projectes és una de les actuacions contemplades en el programa de 
CoBoi i es convoca amb una periodicitat anual.  

El programa de suport en fase llançadora és una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, subvencionat en un 36% per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona dins del programa de Polítiques de teixit productiu.  

 
2. Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció dels projectes d’emprenedoria i 
economia social que entraran a formar part del programa de suport a l’emprenedor o 
emprenedora social en fase de llançadora en el marc del Laboratori cívic d’emprenedoria 
i economia social de Sant Boi de Llobregat.  
 
3. En què consisteix la llançadora de projectes  
 
Es tracta d’un programa d’acompanyament i tutorització d’idees i d’iniciatives 
d’emprenedoria i d’economía social en fase de llançadora. 
 
La llançadora s’adreça a persones emprenedores amb una idea de negoci en fase inicial 
amb l’objectiu de que puguin concretar-la, validar-la i documentar-la per tal de poder optar 
a opcions de finançament.  
 
El programa de la llançadora objecte d’aquestes bases s’iniciarà el 18 de novembre de 
2014 i finalitzarà el 22 de gener de l’any 2015, amb una totalitat de 92 hores. 
 



 

2 

Es facilitarà a les persones participants al programa: suport personalitzat i grupal, accés a 
una xarxa de professionals experts, contactes amb empreses i informació sobre possibles 
fonts de finançament. 
 
La programació s’articula en tres sessions setmanals, al llarg de 9 setmanes (del 18 /11 al 
18/12/14 i del 7/1 al 22/1/15) que comprendràn les següents activitats: 
 

Formació: 
- Seminaris d’emprenedoria: conceptes bàsics per a engegar els projectes. 
- Emprenentatge col·laboratiu: intercanvi de coneixements. 

Assessorament: 
- Tutorització dels projectes: planificació i validació d’iniciatives. 
- Esmorzars temàtics amb referents del sector: compartim mirades i 

tendències. 
- Seguiment quotidià en el desenvolupament dels continguts. 
- Assignació final d’un mentor o mentora a cada projecte. 

COworking: 
- Espai, dinàmiques i temps de treball en base a projectes i fites a assolir. 
- Entrenament en habilitats emprenedores: activitats col·lectives al voltant 

dels avanços, elements crítics i evolució dels equips i projectes. 
- Connexió amb comunitat coBoi i activitats de xarxa relacionades per a 

accedir a diversos recursos. 
Finançament: 

- Relació amb entitats col·laboradores i amb el Grup assessor de coBoi. 
- Recerca de recursos i fonts de finançament. 

 
Sempre que hi hagi disponibilitat d’espais, les persones participants podran fer ús de 
l’espai coworking de coBoi més allà dels moments previstos durant el programa 
Llançadora i fins a un màxim de sis mesos exemptos de les taxes corresponents. Més 
enllà d’aquest termini estaran subjectes al pagament de les taxes establertes. 
 
4. Destinataris 
 
Persones o equips de persones majors d’edat residents a Sant Boi o a la comarca del 
Baix Llobregat. 
 
Cada persona o equip de persones pot presentar només un projecte. 
 
Resten excloses de la convocatòria les empreses ja constituïdes. 
 
5. Requisits de participació  
 
Els projectes presentats han de: 
 
1.Generar beneficis socials o mediambientals des dels objectius, els processos o els 
resultats. 
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2.Les categories sobre les que es poden generar beneficis socials o mediambientals són 
les següents: 

 
- Educació, joves 
- Ocupabilitat 
- Envelliment, salut, alimentació saludable 
- Desenvolupament local, comerç just 
- Inclusió social, habitatge social, igualtat de gènere 
- Medi ambient i sostenibilitat 
- Tecnologies de la informació i les comunicacions 
- Activitats culturals i artístiques 
- Altres (a especificar pels candidats/es) 
 

6. El termini de sol·licitud  
 
El termini per la presentació de candidatures serà des del dia següent de la publicació 
oficial de l'anunci de la convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 24 d’octubre . 
 
Les sol·licituds es presentaran a l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) de 
l'Ajuntament de Sant Boi. Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 19:00 hores, divendres i 
vigílies de festius de 8.30 a 14:00 hores. 
 
7. Documentació i presentació de candidatures 

 
La documentació requerida per a poder participar en el procés de selecció és la següent: 
 

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Número d’Identificació d’Estranger 
2. Currículum vitae de la persona o de l’equip de persones que presenten el projecte 
3. Formulari degudament complimentat 

 
El formulari es pot obtenir de la manera següent: 
 
- Descarregant-lo del web municipal www.santboi.cat 
- Recollint-lo a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) a la plaça de 

l’Ajuntament, 1 
- Recollint-lo al Casal de Casablanca, oficines de CoBoi (2ª Planta) al carrer de 

Badajoz, 2 - Tel. 936540302 
 
No s'admetran, ni seran tinguts en compte en l'avaluació de les candidatures, altres 
documents, de qualsevol naturalesa, tret dels esmentats anteriorment.   
 
Prèviament a la presentació de la documentació es podrà sol·licitar informació i 
assessorament sobre els termes d’aquestes bases o sobre el propi formulari concertant 
hora al Tel. 93 6351200 (ext. 358) o a les oficines de CoBoi Tel. 936540302. 
 
Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs a l’OMAP 
segons indicacions establertes al sisè punt d’aquestes bases.  
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8. Resolució de la convocatòria  
 
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que acompleixen amb 
els requisits establerts. 
 
L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció de l’expedient és l’alcaldessa. 
 
L’òrgan de resolució del procediment és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament. 
 
9. El jurat  
 
El Jurat d’aquesta convocatòria estarà format per: 
 

- José Àngel Carcelén Luján, Tinent d’Alcalde de Governança i Ciutadania 
- Juan Antonio Tamayo Fernández, Tinent d’Alcalde de Benestar i Ciutadania 
- Jose Manuel González Labrador, Regidor delegat de Xarxes Socials i 

Comunitàries 
- Francesc Gutiérrez Marchena, Director de l’Àrea de Governança i Ciutadania 
- Ma Isabel Sarrate Buisán, Cap del Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques 

Públiques 
- José Manuel Rosón Santin, Gerent de l’empresa municipal CORESSA, SA 
- Carmen Valverde Navarro, Advocada  

 
El jurat serà assistit per: 
 

- Una Comissió Tècnica formada per membres del Grup Impulsor de CoBoi i 
professionals responsables del disseny i execució del programa de la Llançadora, 
la qual avaluarà les candidatures, efectuarà la proposta de candidatures finalistes i 
l'elevarà al Jurat per a la seva aprovació definitiva.  

 
La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que aquesta 
convocatòria quedi total o parcialment deserta en cas que els projectes presentats no 
reuneixin les condicions mínimes necessàries. 
 
10. Criteris de selecció 
 
Compromís social de la idea / projecte: fins a 12 punts. 

- Per la seva incidència en la solució d’un problema social o mediambiental (fins a 6 
punts). 

- Per plantejar una solució innovadora a nivell d’objectius, processos i/o resultats 
(fins a 3 punts). 

- Pel nivell de definició de la idea / solució que es vol plantejar (fins a 3 punts).  
 
Sostenibilitat de la idea / projecte: fins a 6 punts. 

- Es valorarà el plantejament sostenible (continuïtat en el temps i viabilitat 
econòmica) de la idea o projecte. 

 
Persona / equip: fins a 9 punts. 

- Per l’experiència en la temàtica i/o coneixement de l’àmbit (fins a 3 punts). 
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- Per la motivació, energia i compromís (fins a 3 punts). 
- Per la coherència interna (fins a 3 punts). 

 
 
11. Procés de selecció 

 
El procés de selecció es divideix en dues fases: 
 
Fase 1: Preselecció dels projectes. 
Fase 2: Entrevista personal. 
 
El número de projectes seleccionats dependrà del compliment amb els criteris de selecció 
i de la compatibilitat dels projectes presentats amb la missió del Laboratori cívic 
d’emprenedoria i economia social de Sant Boi de Llobregat.  
 

En tot cas el nombre de projectes seleccionats no s’excedirà de 10. 
 
12. Obligacions dels projectes seleccionats  

 
Les persones o equips seleccionats estaran subjectes a les següents obligacions: 
 

- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la 
Seguretat Social.  

- Acceptar les bases del concurs. 
- Compromís d’assistència i dedicació activa a les activitats establertes al programa. 
- Predisposició i disponibilitat per col·laborar i compartir els seus coneixements i 

experiències amb els altres companys i companyes de la llançadora i amb altres 
emprenedors i emprenedores de la comunitat CoBoi. 

- Mantenir una actitud participativa en altres esdeveniments i activitats formatives, 
informatives, de difusió i relacionals organitzades per CoBoi.  

- Donar a conèixer llur participació en la llançadora organitzada per l’Ajuntament de 
Sant Boi i utilitzar el logo de CoBoi en els seus mitjans de difusió. 

 
13. Disposicions complementàries 
 
Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta 
convocatòria.  
 
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes 
bases. 
 
Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les persones 
participants en aquest certamen serà tractada amb absoluta confidencialitat.  
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la facultat de resoldre qualsevol 
qüestió que es pugui presentar amb relació a la interpretació d’aquestes bases.  
 
Els projectes seleccionats podran utilitzar la seva participació en el programa com a 
element de promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats. 
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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podrà utilitzar lliurement i sense cap limitació 
formal, temporal o territorial, les imatges i, si s’escau, informació descriptiva de les 
candidatures presentades, per al compliment de finalitats de difusió. A aquests efectes, 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, presumirà 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.  
 
 


