Premis Empresa
E mpresampresa -BdV 2017
Bases de participació

I.- Els Premis Empresa BdV 2017, un reconeixement a l’empresa local
Els Premis Empresa BdV 2017 són el reconeixement públic que l’Ajuntament de Barberà del Vallès atorga a aquells projectes
de futur i empreses que contribueixen a potenciar el desenvolupament social i econòmic del municipi.
Aquests reconeixements estan oberts a la participació de totes les empreses amb domicili o seu social a la ciutat de Barberà del
Vallès i els criteris d’elecció de les empreses distingides es duran a terme mitjançant un rigorós procés d’avaluació a càrrec d’un
jurat integrat per persones de reconegut prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic.
II.- Acte de lliurament dels premis
Un cop s’emet el veredicte sobre els guanyadors, el procés culmina amb l’acte institucional de lliurament dels
reconeixements, previst pel 28 de setembre 2017, en el marc de la 6ª Nit de l’empresa i l’exposició Made In Barberà. En la
seva segona edició, l’exposició Made in Barberà és un aparador dels productes fabricats als polígons de Barberà del Vallès.
D’aquesta manera s’aconsegueix un esdeveniment econòmic i social, que finalitza amb un refrigeri relacional i que esdevé punt
de trobada ja que reuneix un centenar de personalitats, entre les quals s’hi compta una nombrosa presència d’empresaris, així
com representants del món econòmic, social i polític de Barberà del Vallès i la seva àrea d’influència a la comarca del Vallès
Occidental. També hi participaran els representants de les principals institucions econòmiques del país. L’acte de lliurament
esta presidit per una personalitat rellevant del món institucional i/o polític.
III.- CATEGORIES Reconeixements Premis Empresa BdV 2017
En aquesta edició, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació,
reconeixeran públicament a través dels Premis Empresa BdV 2017 aquelles empreses que es presentin com a candidates i que
hagin destacat en els següents àmbits:

•
•
•

Col·laboració Empresa-Territori: Compromís social i sostenibilitat.
Excel·lència en la gestió de recursos humans.
L’empresa amb caràcter innovador.

Premi COL·LABORACIÓ EMPRESA-TERRITORI: COMPROMÍS SOCIAL I SOSTENIBILITAT (Puntuació màxima 200)
Objectiu: Distingir aquelles empreses del municipi que han desenvolupat actuacions destacables en l’àmbit de la
col·laboració público-privada, els projectes singulars d’impacte social, mediambiental i econòmic, i en l’organització de
l’empresa per millorar tant el seu entorn intern com extern.
Candidatures: Podran concórrer al reconeixement totes les empreses que hagin impulsat activament i de manera voluntària
projectes de responsabilitat corporativa i compromís social, qualitat, sostenibilitat i respecte al medi ambient amb l’objectiu de
millorar la seva situació competitiva i la seva proposta de valor fent èmfasi en les millores organitzatives i de gestió que
afavoreixen el creixement econòmic i social sostenible mitjançant la vinculació i el compromís amb l’entorn i el territori.
Mèrits: El jurat valorarà les actuacions referides a:
1.

2.

3.

L’establiment d’estratègies i objectius encaminats a la qualitat i la millora contínua, implantant normatives de
qualitat orientades a la satisfacció dels clients i els treballadors, el respecte al medi ambient, els projectes
d’integració dels sistemes de gestió esmentats d’acord amb normatives i estàndards internacionals de referència
(ISO-9000, ISO-14000, ISO-26000, EFQM, EMAS, GRI, SGE21,...). (Puntuació del 0 al 10).
L’aplicació de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, de polítiques de sostenibilitat i eficiència energètica
i/o de respecte amb el medi ambient basades en la qualitat, que hagin minimitzat l’impacte de l’activitat empresarial
en l’entorn i que permeten optimitzar la relació entre la quantitat d’energia consumida durant el cicle de vida d’un
producte i/o servei, mantenint la quantitat i qualitat dels productes i serveis, millorant el benestar de les persones
que intervenen en tot el procés mitjançant la implementació de solucions tecnològiques o de gestió, o bé el canvi
d’hàbits socials i culturals i l’establiment de polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i professional
(Puntuació del 0 al 10)
La implantació i execució d’iniciatives i/o pràctiques empresarial en l’àmbit de Barberà del Vallès que fomentin i

4.

potenciïn les interrelacions, millorin les sinergies i els projectes conjunts entre les empreses, els agents socials, les
institucions i els organismes públics, que fomentin la col·laboració publico-privada a Barberà del Vallès i el seu entorn
distingint-se per la seva trajectòria d’accions lligades al territori, de foment de la cooperació entre el sector privat i
les administracions públiques locals, d’establiment de convenis de col·laboració amb la resta d’agents del territori,
etc. (Puntuació del 0 al 10).
L’impacte qualitatiu i quantitatiu de l’estratègia de col·laboració publico-privada, el nombre d’accions col·laboratives,
el resultat de les accions col·laboratives, el nombre de beneficiaris de les accions, etc. (Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Premi EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS (Puntuació màxima 200)
Objectiu: Els recursos humans juguen un paper determinant en l'assoliment de l'eficiència empresarial. De la seva motivació,
sentit de pertinença, capacitat per enfrontar canvis, treball en equip, entre d'altres variables, depèn en gran mesura que
s'assoleixin les metes de l’organització. La correcta gestió de les persones suposa la posada en marxa d’accions i mesures
l’objectiu de les quals és donar suport a les estratègies de l'empresa, identificant i donant serveis clau, creant riquesa al
mercat i lliurant una proposta de valor pels treballadors/es.
Candidatures: Podran concórrer al reconeixement totes les empreses així com els professionals i departaments implicats en el
seu desenvolupament que hagin impulsat iniciatives de qualitat, innovadores, sostenibles i sostingudes en el temps en l'àmbit
de la gestió dels recursos humans
Mèrits: Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte:
1.

2.

3.

4.

La proposta de valor que representa per a l’empleat. Una bona política de recursos humans té en compte conceptes
com la formació i la capacitació laboral, el desenvolupament d’una carrera professional, la incentivació i la promoció
interna, la política retributiva, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, l’existència de plans d’igualtat
d’oportunitats, la flexibilitat, etc. (Puntuació del 0 al 10).
El grau d’innovació en el desenvolupament d’accions que es plantegen davant les necessitats o pràctiques clàssiques
(retribuir, seleccionar, formar, promocionar, etc.) i que donen pas a un nou plantejament i un nou enfoc. (Puntuació
del 0 al 10)
Actuacions dirigides a la millora de la gestió dels recursos humans, la potenciació i atracció del talent així com la
realització d’accions destinades a posicionar el capital humà com a element clau en l’estratègia de l’empresa. També
es valoraran accions innovadores en la gestió dels recursos humans per exemple la posada en marxa de projectes de
coneixement compartit, co-creació, innovació oberta o en l’aplicació de tècniques, eines i idees que no son comuns
en la funció dels RRHH relacionades amb l’aprofitament d’oportunitats i la cerca de nous plantejaments. (Puntuació
del 0 al 10)
L’impacte qualitatiu i quantitatiu de l’estratègia de RRHH, la implantació d’accions destacades, la comunicació
realitzada, l’impacte a nivell de creació de llocs de treball i de generació de valor compartit per exemple amb la
contractació de treballadors de BdV respecte el total de treballadors, etc. (Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.

Premi EMPRESA AMB CARÀCTER INNOVADOR (Puntuació màxima 200)
Objectiu: Distingir aquelles empreses que tenen una trajectòria estretament lligada a l’impuls de la innovació, la recerca i el
desenvolupament.
Candidatures: Podran concórrer al reconeixement en aquesta categoria totes les empreses del municipi que desenvolupin
activitats relacionades amb la millora del seus processos d’innovació, el foment de la recerca, la investigació i el
desenvolupament i que ho enfoquin com una aposta estratègica i de futur.

Mèrits: El jurat valorarà les actuacions referides a:
1.

2.
3.
4.

La trajectòria desenvolupant i aplicant innovació en l’empresa. La millora important de la competitivitat de l’empresa
com a conseqüència de l’organització i la gestió acurades en el procés d’innovació. Sigui per l’establiment de noves
línies en la política d’innovació de l’empresa. (Puntuació del 0 al 10)
La innovació destacada en processos tecnològics, la creativitat en el disseny i desenvolupament d’un producte o
estratègia i generació d’inversions en els sistemes productius i de R+D+i. (Puntuació del 0 al 10)
Les certificacions, acreditacions i/o verificacions obtingudes. La participació en projectes que hagin fomentat la
col·laboració entre la universitat i l’empresa. (Puntuació del 0 al 10).
L’impacte qualitatiu i quantitatiu de la política i les accions d’innovació. El llançament de nous productes o serveis, el
nombre de registres de patent o tecnologies pròpies desenvolupades, altres premis o reconeixements, etc.
(Puntuació del 0 al 10)

Documentació: cal acreditar i documentar degudament els mèrits que seran la base de la valoració del jurat.
IV.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les candidatures poden ser presentades per la mateixa empresa o per una altra empresa, entitat o institució que vulgui avalar
l’empresa proposada.
Es pot presentar candidatura a més d’un reconeixement. No obstant això, solament és pot ser guardonat per un dels
reconeixements i serà el jurat qui decideixi quina és la candidatura més meritòria.
L’empresa candidata haurà de presentar el formulari de participació adjunt a les bases que es correspon al premi al qual es vol
optar, degudament emplenat i especificant clarament el mèrit o mèrits aportats, i s’haurà de lliurar per correu electrònic a
nodus@nodusbarbera.cat indicant en l’assumpte: Candidatura.
Tota la informació així com els formularis de participació es poden descarregar a través de la pàgina web dels Reconeixements:
www.premisempresabdv.com
La candidatura a presentar ha de ser concisa i ha de respondre als criteris indicats en les bases de participació.
El termini de lliurament de candidatures finalitza el divendres 30 de juliol 2017.
L’Ajuntament de Barberà del Vallès farà difusió pública dels noms de les empreses premiades a través dels mitjans comunicació
que s’estimi més convenients.
V.- EXCLUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
No poden optar als reconeixements empresarials les empreses o iniciatives que trobin en alguna de les situacions següents:
• Si es presenten simultàniament a més d’una de les categories convocades, sota el mateix enfocament o un de diferent.
• Si el valor principal de l’acció és simbòlic o poc representatiu.
• Si en la sol·licitud hi ha participat activament un membre del jurat.
• Si no es pot acreditar totalment la responsabilitat i l’autoria.
VI.- ELS RECONEIXEMENTS
Els Premis Empresa BdV 2017 tenen un caràcter honorífic i no contemplen dotació econòmica. El guardó consisteix en una
distinció i un diploma acreditatiu que els guardonats poden utilitzar a tots els efectes.
L’Ajuntament de Barberà del Vallès es reserva el dret de realitzar la difusió a través dels mitjans propis i publicacions tan
digitals com impreses de les experiències empresarials més destacades utilitzant la informació presentada per cada una de les

candidatures. S’informa a les empreses participants que a fi i efecte d’assolir els objectius i la finalitat de l’acte es durà a terme la
comunicació i difusió pròpia d’aquest tipus d’esdeveniments i s’atorga permís a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i les entitats
per ell designades per què facin difusió de la seva participació alhora que es comprometen a exposar/explicar la seva experiència
durant l’entrega dels reconeixements en la jornada 6ª Nit de l’Empresa, en cas de ser seleccionada.
VII.- EL JURAT i valoració de candidatures
El jurat està format per personalitats destacades del món de l’empresa i els agents socioeconòmics del territori.
Cap membre del jurat ni de les organitzacions a les quals pertanyen podran participar als reconeixements Premis Empresa BDV
2017 amb l’objectiu d’aconseguir garantir la màxima objectivitat i neutralitat en la decisió final. El Jurat pot declarar deserta la
concessió d’un reconeixement quan cap de les candidatures presentades reuneixi els mèrits suficients per a guanyar.
Durant l’acte de lliurament dels reconeixements es donarà a conèixer el nom dels membres del Jurat que estarà compost per un
representant de la organitzacions empresarials, un representant de les organitzacions sindicals, un representant de
l’Administració Publica supramunicipal, un representant dels agents d’innovació i un representant de les Escoles de Negocis.
S’ha dut a terme una selecció dels membres del jurat per tal d’evitar els vincles directes amb les empreses del municipi; al mateix
temps s’ha valorat el perfil professional de cada membre del jurat amb mèrits demostrables al llarg de la seva trajectòria
professional i amb capacitat d’aportar els seus coneixements del món de l’empresa en el moment de la deliberació i valoració de
mèrits.
Cadascun dels membres del jurat, de forma autònoma, separada i sense interferències entre ells, valorarà i atorgarà fins a un
màxim de 10 punts en base als mèrits descrits en cada categoria. L’agregació de les valoracions que emeti cada membre del jurat
resultarà en una puntuació final que es s’ordenarà de major a menor. La puntuació més alta guanyarà el reconeixement en
cadascuna de les categories.
VIII.- DECLARACIÓ DELS PARTICIPANTS
Els participants, pel fet de presentar la seves candidatures accepten les presents bases i la decisió del Jurat, renunciant a
qualsevol reclamació del veredicte.
IX.- SECRETARIA TÈCNICA DELS PREMIS
S’estableix una secretaria tècnica que organitza els premis i en coordina les accions necessàries per a la bona execució dels
reconeixements. Aquesta secretaria s’ubica al Centre de Negocis Nodus Barberà. Per a qualsevol dubte o aclariment poden
adreçar-se a l’Oficina tècnica dels Premis Empresa BDV 2017 al telèfon 937297272 o per e-mail a: nodus@nodusbarbera.cat

Centre de Negocis Nodus Barberà
Secretaria tècnica premis empresa BdV
Barberà del Vallès, juny de 2017

