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ANUNCI

Com a part dels seus objectius es troba promoure debats en matèria socioeconòmica, d’ocupació i
de promoció de l’activitat econòmica del municipi. En aquest sentit es contempla la promoció
d’iniciatives i bones pràctiques en l’àmbit de la Responsabilitat social en el sector empresarial i
fomentar la mirada social de l’activitat empresarial, present cada cop amb més força en el conjunt
del teixit productiu de la ciutat.
Per donar resposta a aquest objectiu el Consell Econòmic i Social de Mataró (en endavant CESM)
convoca per 1a any els Premis “Més MATARÓ EMPRESA SOCIETAT”.
Article 1. Objectius dels premis
• Promoure la integració de les polítiques d’RS en el marc de la iniciativa empresarial i
professional, amb una perspectiva holística de les mateixes, que contempli l’àmbit de la
sostenibilitat social, econòmica, mediambiental, laboral i de bon govern.
• Contribuir al desenvolupament socioeconòmic responsable de Mataró, a través de donar suport,
reconeixement i promoció a les empreses i persones treballadores autònomes que porten a terme
iniciatives i bones pràctiques en l’àmbit d’RS.
• Promoure bones pràctiques d’RS que puguin servir de referència per a d’altres, de manera que
incentivin la transferibilitat i la intercooperació.
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El Consell Econòmic i Social de Mataró es un òrgan consultiu, de participació i concertació de
l’Ajuntament de Mataró en que els màxims representants d’empreses i sindicats participen en les
polítiques socioeconòmiques de la ciutat.
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SOCIETAT-, A LES MILLORS INICIATIVES DE RESPONSABILITAT SOCIAL (RS) EN
EL SECTOR EMPRESARIAL

Data 8-11-2021

””BASES REGULADORES DE LA 1AEDICIÓ DELS PREMIS Més - MATARÓ EMPRESA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de data 4 de novembre de 2021 ha adoptat l’acord d’aprovar
inicialment les bases reguladores per a l’atorgament dels Premis Més–MATARO EMPRESA
SOCIETAT organitzats pel Consell Econòmic i Social de Mataró, que es detallen a continuació:

https://bop.diba.cat

A

EXPEDIENT: 2021/000106818

Article 2. Categories

• SOCIAL: relacionades amb la vinculació i la contribució positiva de l’activitat empresarial amb
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B

Les iniciatives candidates poden estar orientades a tots o alguns dels següents àmbits:

II. Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per petites empreses i microempreses, adreçat a iniciatives o bones pràctiques per
part d’una petita empresa o microempresa o fruit de la intercooperació entre 2 d’aquestes o més.
III. Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a persones treballadores autònomes, adreçat a una persona treballadora
autònoma per la seva iniciativa o bona pràctica, o fruit de la intercooperació entre 2 o més persones
treballadores autònomes.
Article 3.- Beneficiaris/àries
Podran sol•licitar participar en els premis regulats per aquestes bases:
a) Empreses, tant de nova creació com amb una trajectòria consolidada, que presentin una iniciativa
o bona pràctica en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o mediambiental. En aquesta
categoria hi podran participar empreses de l’economia mercantil, així com empreses de l’economia
social i solidària, empreses del tercer sector i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats
econòmiques com a activitat principal.
Sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses s’estarà al que recull l’Annex I
del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió Europea.

https://bop.diba.cat
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I. Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a grans i mitjanes empreses, adreçat a iniciatives o bones pràctiques per part
d’una gran empresa o mitjana empresa, o fruit de la intercooperació entre 2 d’aquestes o més.

Data 8-11-2021

A tal efecte es plantegen tres categories diferents dins aquesta edició dels Premis:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

el seu entorn social, ja sigui intern – treballadors/es, proveïdors/es...- com extern –la ciutadania, el
territori...-.
• MEDIAMBIENTAL: relacionades amb la sensibilitat per l’impacte mediambiental, ja sigui
derivada de l’activitat empresarial o per compromís corporatiu amb la cura mediambiental.
• ECONÒMIC: relacionades amb l’ètica del model econòmic, la innovació en clau social, models
participatius de gestió o governança (bon govern).

A
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Serà requisit per participar-hi: Fixar el domicili de l’activitat de l’empresa o persona treballadora
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a) Persones treballadores autònomes, tant emprenedors/es com amb una trajectòria consolidada, que
presentin una iniciativa o bona pràctica en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental.
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autònoma, a la ciutat de Mataró.

B) En relació a la iniciativa presentada a la convocatòria
3. L’impacte positiu d’aquesta/tes pràctica/ques en la societat, especialment en la repercussió
directa sobre el seu entorn social i territorial més immediat.
4. La viabilitat de transferència d’aquestes pràctiques a altres realitats o projectes empresarials.
5. L’existència de bones pràctiques d’intercooperació empresarial a la iniciativa.
6. La qualitat de la presentació del projecte.

Pàg. 3-8

A) En relació a la RS a l’empresa/autònom:
1. La presència de valors d’RS en la seva trajectòria o model empresarial com a empresa o com a
persona treballadora autònoma.
2. Bones pràctiques contrastables en l’àmbit de l’RS.
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Per a la selecció dels projectes es tindran en compte els següents criteris:

https://bop.diba.cat

A

Article 4. Criteris de valoració dels projectes participants

Formes de presentació de les sol•licituds:
1) Les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració podran presentar
la documentació:
- Presencialment: Amb cita prèvia a les Oficines d’Atenció Ciutadana (consultar els horaris en el
web municipal www.mataro.cat).
-Telemàticament: A través de la Seu Electrònica del web de l’ajuntament www.mataro.cat, tràmit
“Presentació Premis Més + Mataró Empresa Societat”.
2) Les persones jurídiques i aquells que representin a un interessat obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració, hauran de presentar la sol•licitud obligatòriament per mitjans
electrònics pel Tràmit “Presentació Premis Més + Mataró Empresa Societat” a la Seu Electrònica
del web de l’ajuntament www.mataro.cat.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El termini de presentació de sol•licituds començarà el dia 21 de gener de 2022 i acabarà el dia 21
de març de 2022, ambdós inclosos:

B

Les empreses i persones treballadores autònomes interessades en participar-hi hauran de presentar
la sol•licitud de participació al Registre general de l’Ajuntament de Mataró.

Data 8-11-2021

Article 5. Procediment per participar-hi i termini

La presentació d’una sol•licitud a la present convocatòria de premis, comporta l’acceptació
d’aquestes bases.
Article 6. Desenvolupament del concurs
El desenvolupament del concurs finalitzarà amb l’elecció, d’entre totes les candidatures, dels 3
millors projectes en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o mediambiental, respectivament
en les 3 categories següents:
I. Premi a la millor iniciativa empresarial d’RS en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a grans i mitjanes empreses.
II. Premi a la millor iniciativa empresarial d’RS en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a petites empreses i microempreses.
III. Premi a la millor iniciativa empresarial d’RS en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica
i/o mediambiental per a persones treballadores autònomes.
Un jurat seleccionarà com a guanyador, d’entre tots els projectes presentats, el millor projecte dins
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a) DNI/NIE del representant del projecte o del representant legal de l’empresa
b) CIF de l’empresa
c) Declaració responsable de complir els requisits per ser beneficiari/ària de l’article 3 i de no
trobar-se en cap de les circumstancies que impedeixin adquirir la condició de beneficari/ària de
subvencions, previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
d) Resum del projecte: els/les participants hauran de presentar un resum d’una extensió màxima de
5 fulls amb grandària de lletra mínima 11. (S’adjunta fitxa-guia com Annex II)
e) Opcionalment es podrà presentar una memòria complementària, material gràfic, enllaços, etc.,
com element de qualitat de la presentació del projecte.
f) Documentació acreditativa dels criteris de valoració del projecte.
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La sol•licitud anirà acompanyada de:

Data 8-11-2021

Per consultes i aclariments: a l’adreça electrònica promocieconomica@ajmataro.cat

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada, es requerirà la persona
sol•licitant perquè l’esmeni en el termini de 10 dies hàbils i es descartaran aquelles sol•licituds que
presentin algun tipus d’errada o deficiència.

B

La sol•licitud i tota la resta de documents que s’adjuntin hauran d’estar signats electrònicament per
algun dels sistemes de signatura admesa per l’article 10 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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El jurat estarà integrat per:

El jurat decidirà únicament a partir del projecte i la documentació i material aportats per els/les
canditats/es, i podrà contactar amb el/la titular del projecte, si fora necessària alguna informació
addicional o algun aclariment.
A part del projecte guanyador, el jurat podrà fer una menció especial a aquell projecte que no hagi
estat premiat, però que presenti alguna singularitat que s’hagi destacat en el decurs de les seves
deliberacions.
El jurat elevarà el seu veredicte al Regidor Delegat d’Ocupació i Empresa per a que adopti la
corresponent resolució.
En cas de renúncia a algun premi per part dels guanyadors, aquest serà re-assignat al següent
classificat.
No obstant això, el jurat també podrà declarar deserts els premis de forma total o parcial.
En aquesta primera edició, la presentació pública dels premis es realitzarà l’11 de novembre de
2021, en el marc de la Nit de l’Emprenedoria.
Els projectes guanyadors es donaran a conèixer durant el primer semestre del 2022, en el marc
d’una jornada pública promoguda pel Consell Econòmic i Social de Mataró.
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Les decisions adoptades pel jurat seran per majoria simple. El president del CESM actuarà com a
president del jurat, i podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La composició del jurat es farà pública al web de l’Ajuntament de Mataró 15 dies hàbils després de
l’endemà d’haver transcorregut el període de presentació de candidatures (projectes participants).
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El president del CESM
Les dues vicepresidències del CESM
Un professional expert en l’àmbit d’RS en el sector empresarial
Una persona representant del consell de participació municipal en l’àmbit del medi ambient
Una persona representant del consell de participació municipal en l’àmbit social.

B

•
•
•
•
•
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En cas que hi hagi més de 4 projectes per alguna de les categories, el jurat seleccionarà, d’entre tots
els projectes presentats, en una primera fase, els 4 millors projectes com a finalistes i, en una segona
fase, el projecte guanyador d’entre els quatre finalistes.

A

de cadascuna de les 3 categories.
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Article 8. Dotació dels premis
Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a grans i mitjanes empreses.
• Premi en metàl•lic de dos mil euros (2.000€) (*)
• Reconeixement per part del CESM i l’Ajuntament de Mataró.
• Suport en la promoció i presència a mitjans de la iniciativa guanyadora.
Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a petites empreses i microempreses.
• Premi en metàl•lic de dos mil euros (2.000€) (*)
• Reconeixement per part del CESM i l’Ajuntament de Mataró.
• Suport en la promoció i presència a mitjans de la iniciativa guanyadora.

B

Premi a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o
mediambiental per a persones treballadores autònomes.
• Premi en metàl•lic de dos mil euros (2.000€) (*)
• Reconeixement per part del CESM i l’Ajuntament de Mataró.
• Suport en la promoció i presència a mitjans de la iniciativa guanyadora.
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Per a la valoració d’aquests criteris, es tindrà en compte com a marc referent de responsabilitat
social, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Data 8-11-2021

B) En relació a la iniciativa presentada a la convocatòria:
3) Impacte positiu en la societat/el territori: màxim 5 punts
4) Bones pràctiques transferibles a altres empreses o persones treballadores autònomes: màxim 5
punts
5) Existència de bones pràctiques d’intercooperació empresarial a la iniciativa: màxim 5 punts
6) Qualitat de la presentació del projecte: màxim 5 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A) En relació a l’RS a l’empresa o persona treballadora autònoma:
1) Presència de valors d’RS en la trajectòria o model empresarial: màxim 5 punts
2) Existència de bones pràctiques contrastables en l’àmbit de l’RS: màxim 5 punts

Pàg. 6-8
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Per a la selecció dels projectes es tindran en compte els següents criteris i puntuacions: (Total
màxim 30 punts)

A

Article 7. Criteris de selecció

(*) Premis subjectes a les retencions legalment establertes.
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La persona participant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions o persones que el configuren
per la finalitat per la que són recollides, tot preservant la seva confidencialitat.
Es podrà accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la
limitació, o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint una petició a l'adreça postal
Ajuntament de Mataró - La Riera, 48 - 08301 Mataró, o accedint a http://mataro.cat/drets o
contactant amb el DPD: dpd@ajmataro.cat
Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals
han estat recollides o quan la persona interessada les cancel•li.
Mentre no ens comuniqui el contrari, s’entendrà que les dades no han estat modificades, que es
compromet a notificar a l’Ajuntament de Mataró qualsevol variació i que aquest té el seu
consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
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Les dades de caràcter personal de la persona participant (inclosa la seva fotografia) serà recollida i
tractada amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. El CESM i l’Ajuntament
de Mataró (P081200H), responsables del tractament, poden difondre les dades personals (inclòs
Internet), per a la notificació de la participació de les persones sol•licitants/beneficiàries i/o
guanyadores. El CESM i l’Ajuntament de Mataró són els únics destinataris i adopten les mesures
de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 10. Protecció de dades de caràcter personal i a la pròpia imatge

B

Article 9. Obligacions dels beneficiaris/àries
- Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per
l’Ajuntament, i la restant normativa d’aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i RD 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s’aprova el reglament de la llei, en els
preceptes que li siguin d’aplicació.
- Col•laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l’Ajuntament.
- Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE)
1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es puguin rebre
no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit
s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona beneficiària, sigui quina sigui la
seva procedència, la seva forma i l’objecte dels mateixos.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes bases generals
o d'altres disposicions generals vigents.

A
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Disposició final
Les persones participants, pel fet de presentar la seva sol•licitud de participació als premis, accepta
les presents bases i la decisió del jurant, renunciant a tota reclamació.
Les persones participants seran les responsables de garantir l’exactitud de les dades i el compliment
dels requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment dels
requisits donarà lloc a la desqualificació dels premis i, en el cas de que es produeixi amb
posterioritat a la concessió, a la devolució del premi percebut.””
En compliment del tràmit d’informació pública, acordat i del que preveuen la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’acorda
la publicació íntegre al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de les “B ases reguladores per a

l’atorgament dels Premis Més–MATARO EMPRESA SOCIETAT organitzats pel Consell
Econòmic i Social de Mataró “, als efectes de que es puguin presentar al•legacions per part de les
persones interessades, durant un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva
publicació. Si no s’hi presenta cap reclamació ni al•legació, les bases esdevindran aprovades definitivament
sense cap tràmit ulterior.

Mataró, a 5 de novembre de 2021

https://bop.diba.cat
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Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat
per la Llei 5/1982, de 5 de maig; la persona participant dóna el seu consentiment al CESM i a
l’Ajuntament de Mataró per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu),
corresponents a aquests premis, puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà
de comunicació (inclòs Internet).

Data 8-11-2021

Article 11. Difusió d’imatges

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La persona participant té dret a presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Mataró,
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament: dpd@ajmataro.cat
(https://seu.mataro.cat).
Tanmateix, també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

A
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Sergio Morales Díaz

B

Regidor delegat d’Ocupació i Empresa
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