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OBJECTE

Gata de Gorgos forma part,  junt amb altres 50 ciutats  espanyoles,  de la Xarxa 

INNPULSO, després d’haver rebut en 2010 i revalidat el present any el distintiu de 

“Ciutat  de  la  Ciència  i  Innovació”,  que  atorga  el  Ministeri  d’Economia  i 

Competitivitat  com  a  reconeixement  a  aquelles  ciutats  que  han  demostrat  un 

important esforç i compromís amb la innovació, així com la seua contribució des 

de l’esfera local al canvi de model productiu.

En este marc, s’ha treballat amb la resta de ciutats participants en la potenciació de 

la col·laboració amb el  teixit  empresarial,  especialment  amb les  pimes de base 

innovadora, a fi de millorar el seu nivell de competitivitat.

Una  de  les  actuacions  plantejades  ha  sigut  la  celebració  de  la  I Trobada 

d’Alcaldes de la Xarxa INNPULSO i Emprenedors locals, amb la finalitat 

de generar una trobada entre les millors PIMEs innovadores de les 51 ciutats que 

formen part de la mateixa.

La  finalitat  d’estes  bases  és  la  convocatòria  d’un  concurs  per  a  la 

selecció de la PIME Innovadora de Gata de Gorgos que, en companyia 

de  l’Alcaldia  de  l’Ajuntament  de  Gata  de  Gorgos,  participe  en  la  I 

Trobada d’Alcaldes de la Xarxa INNPULSO i Emprenedors Locals, que 

tindrà lloc en el mes d’Octubre a Madrid.

PIMES DESTINATÀRIES: REQUISITS

El  concurs  està  destinat  a  joves empreses  que  demostren  posseir  un 

component  d’innovació,  entenent-se  aqueixa  innovació  en  sentit  ampli 

(producte, processos, model de negoci…), sent capaços de generar riquesa per al 

territori.

A més,  les  empreses hauran de desenrotllar  projectes innovadors d’especial 

importància per a la consolidació del teixit empresarial,  i  que estiguen 

alineats amb  els  Reptes  de  la  Societat arreplegats en  la  Estratègia 



Espanyola  de  Ciència  i  tecnologia  i  d’Innovació  2013-2020  en 

consonància amb el Programa Marc Horitzó 2020 de la UE:

√ Salut, canvi demogràfic i benestar.

√ Seguretat i  qualitat  alimentària;  activitat  agrària  productiva  i 

sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina 

i marítima.

√ Energia segura, sostenible i neta.

√ Transport intel·ligent, sostenible i integrat.

√ Canvi climàtic, eficiència dels recursos i matèries primeres.

√ Canvis i Innovacions socials.

√ Economia i societat digital.

√ Seguretat, protecció i defensa.

Poden participar en el concurs les empreses que complisquen amb els següents 

requisits formals:

● Tindre menys de 250 empleats i menys de 50 milions de facturació anual, 

sense que en el seu capital participe una gran empresa.

● Estar constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., 

Societats laborals, Cooperatives, Societats Civils), o bé estar inscrit en el 

Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA). 

● Tindre adreça social i centre de treball a Gata de Gorgos. 

● Haver iniciat la seua activitat a partir de l’1 de Gener de 2010. 

● Els socis fundadors hauran de liderar l’empresa i treballar principalment 

en ella.



CRITERIS DE VALORACIÓ

Les candidatures presentades són analitzades i puntuades a partir de la informació 

aportada en la candidatura, d’acord amb els següents criteris de valoració:

● Grau  d’innovació,  diferenciació  i  originalitat  dels  productes  i 

serveis oferits.

● Viabilitat tècnica, comercial, econòmica i financera.

● Qualitat, capacitat i compromís de l’equip tècnic i promotor.

● Projecció  de  l’empresa:  coneixement  del  mercat  i  de  la 

competència,  internacionalització,  trajectòria,  i  potencial  de 

creixement.

● Impacte  sobre  l’entorn  i  efecte  dinamitzador  sobre  l’activitat 

econòmica local. Açò es tradueix en la vinculació de l’activitat de 

l’empresa  amb  almenys  un  dels  ítems  següents:  reducció  de 

l'impacte  ambiental  en  la  ciutat;  millora  de  l’habitabilitat  i 

mobilitat  en  el  nostre  entorn;  implicació  de  la  ciutadania  o 

repercussió o utilitat directa per a esta; millora de l’eficiència en la 

relació ciutadà-Administració i en la gestió integrada dels serveis 

municipals.

DOCUMENTACIÓ I SOL·LICITUDS

La  sol·licitud  d’ajuda  es  formularà  conforme  a  l’annex  I  d’estes  bases,  i 

s’acompanyarà  de  qualsevol  documentació  que  es  considere  que  reforça  la 

candidatura.

Amb  independència  de  la  documentació  assenyalada,  es  podrà  requerir  en  tot 

moment, la documentació i/o informació complementària que s’estime necessària 

per  a  acreditar  millor  l’exacte  compliment  de  les  condicions  exigides  en  estes 

bases.



Els  models  corresponents  a  la  sol·licitud  de  participació  es  facilitaran  a 

l’Ajuntament de Gata de Gorgos i  a l’oficina de  CREAMA Gata o a través de la 

pàgina web de l’Ajuntament de Gata de Gorgos (http://www.gatadegorgos.es).

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el pròxim dia 15 de setembre 

de 2014.

Les candidatures, junt amb la resta de documentació requerida a les bases, hauran 

de presentar-se abans de la conclusió del termini fixat, al Registre de l’Ajuntament 

de Gata de Gorgos, en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

SELECCIÓ

L’Ajuntament de Gata de Gorgos estudiarà les propostes presentades i seleccionarà 

aquelles que considere més adequades per a la consecució dels objectius fixats.

Per  això  es  nomenarà  un  Comité  d’Avaluació  i  Selecció  integrat  pel  següent 

personal de l’Ajuntament de Gata de Gorgos: L’Alcaldessa i el Regidor Delegat, la 

Secretària,  l’Interventor,  el  Gerent  de  Sòl  de  Gata,  SAU,  i  l’Agent  de 

Desenvolupament Local.

Seran funcions del Comité d’Avaluació i Selecció, les següents:

√ Analitzar les sol·licituds presentades,

√ Valorar cada proposta,

√ Elaborar un acta que arreplegue la seua decisió sobre els projectes 

seleccionats,

√ Garantir la confidencialitat de la informació rebuda i analitzada 

pel comité d’experts.

La decisió del Comité d’Avaluació i Selecció serà inapel·lable.

http://www.gatadegorgos.es/


BENEFICIS PER A LA PIME SELECCIONADA

L’empresa seleccionada rebrà un retorn en comunicació, ja que Xarxa INNPULSO i 

el Ministeri d'Economia i Competitivitat situarà a les empreses seleccionades en 

una posició de notable visibilitat  en els  mitjans de comunicació i  en les xarxes 

socials.

Totes les despeses derivades de la participació en esta trobada aniran a càrrec de 

l’organització,  no  havent  d'assumir  l’emprenedor  cap  despesa  en  concepte  de 

desplaçament, allotjament o manutenció.

En este marc, tindrà ocasió, així mateix, de contactar amb els millors emprenedors 

innovadors  de  les  51  ciutats  que  formen Xarxa  INNPULSO,  generant-se  d’esta 

manera  un  punt  de  trobada  no  sols  per  a  les  ciutats  sinó  per  al  seu  talent 

emprenedor. BASES

La  presentació  d’una  candidatura  a  este  concurs  implica  el  coneixement  i 

acceptació  de  les  presents  bases,  així  com  la  decisió  del  Comité  d’Avaluació  i 

Selecció, sense que això done lloc a un possible recurs.

L’Ajuntament de Gata de Gorgos es reserva el dret a suspendre, ajornar, modificar 

o cancel·lar el present concurs pels motius que crega oportuns, comunicant en este 

cas als participants esta eventualitat.

El  Comité  d’Avaluació  i  Selecció  es  reserva  la  possibilitat  de  deixar  desert  el 

concurs, en el cas de l'incompliment de les bases pels participants, per la falta de 

participació o falta d’interés dels projectes presentats.

CONFIDENCIALITAT

Al  llarg  de  tot  el  procés  es  garantirà  la  confidencialitat  de  les  candidatures 

presentades. Només es difondran les característiques generals de les mateixes i, en 

el seu moment, el  nom de l’empresa guanyadora, el  seu logo, la seua activitat i 

principals èxits, així com les persones integrants i els seus promotors.



PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES

En compliment amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de Protecció de Dades  de Caràcter Personal,  s’informa que les  dades personals 

facilitades,  així  com  les  que  siguen  requerides  posteriorment  per  a  completar 

l’expedient,  seran  incorporades  a  un  fitxer,  la  titularitat  del  qual  correspon  a 

l'Ajuntament de Gata de Gorgos, sent la seua finalitat tramitar la seua inscripció i 

participació en el concurs per a la selecció d’una PIME Innovadora del municipi. 

Amb la  remissió de  les  vostres  dades,  vosté  presta  el  seu consentiment  exprés 

perquè l’Ajuntament de Gata de Gorgos puga dur a terme el  tractament de les 

mateixes, sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades. Així 

mateix,  queda  informat  que  podrà  exercitar  el  seu  dret  d’accés,  rectificació, 

oposició  i  cancel·lació  de  les  seues  dades  per  mitjà  de  comunicació  escrita  a 

l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

La presentació de sol·licitud d’ajuda implicarà l’acceptació de la cessió de les dades 

contingudes en la mateixa, així com la de les relatives a l’ajuda en el cas de ser 

concedida,  a l’Ajuntament de Gata de Gorgos i  organismes depenents i  la resta 

d’organismes  públics,  amb  fins  d’estadística,  avaluació  i  seguiment  i  per  a  la 

comunicació  als  sol·licitants  dels  diferents  programes  i  actuacions  per  al 

desenvolupament empresarial.



ANNEX I

Memòria

CONCURS SELECCIÓ PIME INNOVADORA

Ajuntament de Gata de Gorgos



PIME INNOVADORA EN EL MARC DE LA 
XARXA INNPULSO

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA

Raó Social

NIF

Domicili social

Persona de contacte

Telèfon

Pàgina web

Correu electrònic

2. DADES GENERALS

Data de constitució

Sector d’Activitat Epígraf IAE

Breu Descripció de l’activitat de l’empresa, incloent-hi referència al producte o servei que 
comercialitza i al caràcter innovador de l’empresa



L’empresa és

  MICROEMPRESA

  XICOTETA EMPRESA

  MITJANA EMPRESA o 

  NOPIME, 

i estarà al que disposa la Recomanació de les Comunitats Europees(2003/361/CE), de 
data 6 de maig de 2003 (DOTZE núm. L 124 de 20/5/2003).

3. DADES ECONÒMIQUES

Volum anual de negocis Participació en altres empreses (S/N)

 

2013 2013 2014 (previsió)

Inversió

Facturació

Resultat exercici

Exportació

Referència a la viabilitat tècnica, comercial, econòmica i financera del projecte.



4. RECURSOS HUMANS

Plantilla total actual

Descripció i detall dels promotors i de l’equip tècnic

5. MEMÒRIA

Assenyalar  el  Repte  de la  Societat  arreplegat  en  l’Estratègia Espanyola  de Ciència  i 
tecnologia i  d'innovació  2013-2020 amb el  que s’alinea i  incloure justificació respecte 
d’això:

  Salut, canvi demogràfic i benestar;

   Seguretat  i  qualitat  alimentària;  activitat  agrària  productiva  i  sostenible; 
sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima;

  Energia segura, sostenible i neta;

  Transport intel·ligent, sostenible i integrat;

  Canvi climàtic, eficiència dels recursos i matèries primeres;

  Canvis i Innovacions socials;

  Economia i societat digital;

  Seguretat, protecció i defensa

COMPONENT INNOVADOR

Principals  productes  desenvolupats  i  comercialitzats  per  l’empresa,  característiques 
innovadores  més destacades,  oportunitat  de  negoci,  experiència  de  l’empresa  en el 
desenvolupament  de  projectes  d’innovació,  desenvolupament  de  models  d’utilitat  i 
patents.

 



PROJECCIÓ DE L’EMPRESA

Descripció de la Xarxa Comercial, amb referència expressa a l’àmbit territorial en què 
opera:  local,  regional,  nacional  i/o  internacional,  mercat  actual  i  situació  de  la 
competència, trajectòria de l’empresa fins a la data: consecució de fites en la primera 
etapa del negoci, previsions de creixement futur: potencial del creixement de l’empresa.

EFECTE DINAMITZADOR SOBRE L’ACTIVITAT ECONÒMICA LOCAL.

Reflectir i justificar la vinculació dels projectes amb almenys un dels següents ámbits amb 
incidència a la localitat de Gata de Gorgos:

  Sostenibilitat i reducció de l’impacte ambiental;

  Millora de l’habitabilitat i mobilitat;

  Implicació de la ciutadania en la iniciativa o repercussió o utilitat directa per a 
esta;

   Millora  de  l’eficiència  en  la  relació  ciutadà-Administració  i  en  la  gestió 
integrada de els serveis municipals.

A Gata de Gorgos, a  (data) _________________________________.

(nom, càrrec i signatura)



A Gata de Gorgos.

L'Alcaldessa-Presidenta.

María Teresa Signes Caselles.

(signatures digitals)
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