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BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE   

PREMIS A PROJECTES DE COMERÇ ELECTRÒNIC  
 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat convoca un Concurs per a l’atorgament de 
premis adreçat a activitats del petit comerç i de serveis de la ciutat, per la realització de 
projectes dins l’àmbit del comerç electrònic.  
 
Es considera comerç electrònic una transacció comercial en què les parts involucrades 
interactuen de manera electrònica en lloc de fer-ho de la manera tradicional amb 
intercanvis físics a través d’un tracte físic directe. Consisteix en la compra i venda de 
productes o de serveis per mitjans electrònics, tals com Internet i altres xarxes 
d'ordinadors 
 
Els principals objectius de la convocatòria són:  
 
� Millorar la competitivitat del petit comerç local i de serveis afavorint la innovació en els 

seus processos comercials i arribar a clients potencials. 
 
� Potenciar l’ús de les noves tecnologies com a factor diferencial i de modernització 

envers als nous reptes del petit comerç i serveis de proximitat. 
 
� Reconèixer l’esforç d’adaptació a la societat digital i la concreció de projectes i 

iniciatives de comerç electrònic. 
 
 
1. PARTICIPANTS 
 
Poden participar les persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat comercial del 
municipi que sigui de venda al detall o de prestació de serveis comercials al consumidor/a 
final. S’entenen com a activitats comercials: 

 
a.- Comerç al detall 

Alimentació:  productes alimentaris, dietètica i estancs. 
Salut i cosmètica: drogueries, perfumeries i  farmàcies. 
Equipament de la llar: paraments, decoració, tèxtil, floristeries, plantes, venda de 
material i aparells elèctrics i ferreteries. 
Equipament de la persona: roba i complements, joieries, rellotgeries i òptiques. 
Lleure i cultura: llibreries, papereries, articles d’esports, joguines, arts gràfiques i 
fotografia. 
Altres: venda de vehicles, recanvis i accessoris per a vehicles, venda d’animals i  
el seus articles relacionats, informàtica... 

  
      b.- Serveis 

Serveis per a la persona: perruqueries, centres d’ estètica, tintoreries i bugaderies, 
arranjaments de roba, agencies de viatges i centre mèdics i de teràpia, empreses 
d’ instal·lacions i reformes. 
Restauració: restaurants, cafeteries i bars. 

 
Queden excloses les activitats de: serveis financers, immobiliàries, asseguradores, 
assessories i consultories i empreses de treball temporal. 
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Els participants hauran d’ajustar-se als següents requisits:  
 

� Disposar de llicència municipal d’activitat, o que aquesta tingui el tràmit iniciat a la 
data de presentació de la convocatòria. 

 
� Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord 

amb la normativa vigent i segons el model d’instància que s’adjunta a les bases. 
 
Es podran acollir a aquesta convocatòria de premis aquelles iniciatives relatives a: 
 

� Creació de plataformes  de venda online destinades a la promoció i 
comercialització dels productes o serveis a través de la xarxa, (B2B o B2C),  

o B2C (Business-to-Consumer, “de l’empresa al consumidor/a”): les 
operacions comercials són entre una empresa i un usuari final, estratègia 
que desenvolupen les empreses per arribar directament al client o usuari 
final. 

o B2B (Bussiness-to-Bussiness, “d’empresa a empresa”): comerç electrònic 
realitzat entre empreses.  

 
� Realització de millores  en plataformes de venda ja creades.  
 

Queden excloses  d'aquesta convocatòria les despeses de funcionament ordinari de 
l’activitat comercial. 
 
 
2. PREMIS 
 
S’estableixen dues categories de premis:  
 

1. Creació de plataformes de venda on line  
 
2. Millores en plataformes de venda ja creades 

 
El jurat escollirà els 5 millors projectes  per cada categoria i els dotarà d’un premi de 
1.400€ per la creació  i 600€ per la millora . 
 
El jurat podrà modificar el número de projectes premiats de cada categoria en funció de la 
valoració tècnica i dels criteris establerts. 
 
Els premis es faran efectius, mitjançant transferència bancària, una vegada presentats els 
documents justificatius del pagament al/als proveïdor/s (factura pagada o rebut) que han 
de coincidir amb els pressupostos i/o dels projectes tècnics presentats a la sol·licitud. La 
data límit per presentar aquests justificants serà el  31 de març de 2011. 
 
L’organització es reserva el dret de poder realitzar les comprovacions pertinents per tal de 
verificar l’autenticitat de la documentació presentada, en cas de incompliment es podrà 
revocar la decisió del jurat. 
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3. INSCRIPCIÓ  
 
Per inscriure’s als premis serà necessari presentar una Instància de sol·licitud de 
participació (Ref. 475853), adjuntant la Memòria del projecte amb les dades necessàries 
segons model de l’Annex 1, així com el pressupost detallat del projecte. Aquesta 
documentació podrà ser presentada electrònicament mitjançant el web municipal 
(www.santfeliu.cat/seuelectrònica) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament, plaça de la Vila s/n. 
 
La inscripció suposa l’acceptació de les bases per part del concursant. 
 
Per resolució de qualsevol dubte es pot contactar amb la organització a través del correu 
electrònic a la direcció oise@santfeliu.cat o al telèfon  93-685-07-83. 
 
 
4. TERMINIS  
 
La data límit de presentació d’inscripcions és el 20 de desembre de 2010. 
 
El jurat es reunirà per emetre el veredicte i aixecar acta, que es farà públic mitjançant la 
web municipal i el taulell d’anuncis, el 22 de desembre. 
 
 
5. JURAT 
 
El jurat estarà format per 5 persones: 
 
- Un tècnic/a de Promoció econòmica 
- Un tècnic/a de Noves Tecnologies 
- Un expert extern en l’àmbit de les Noves Tecnologies i del comerç electrònic 
- Dos representants de les Associacions de Comerciants de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Les persones titulars de l’activitat comercial participant en el concurs o familiars no 
podran formar part del Jurat. 
 
Els membres del Jurat puntuaran segons els criteris de valoració establerts. 
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6. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Per valorar els projectes presentats es tindran en compte els següents criteris: 
 
CONCEPTES DESCRIPCIÓ PUNTS 

Productes / Serveis Nombre de productes o serveis que es mostraran i 
característiques (foto, descripció, buscador, etc) 

Fins a 2 punts 

Avantatges 
competitius 

L’estratègia de comercialització suposa ser més competitius 
envers el mercat local i l’exterior? 

Fins a 2 punts 

Clients/es La implantació del producte o servei ha de cobrir les necessitats 
dels clients/es. 

Fins a 2 punts 

Activitat Comercial Tipologia a la que pertany i l’esforç que suposa a l’activitat per 
incorporar-se al món de les noves tecnologies. 

Fins a 2 punts 

Plataforma de venda Desenvolupament tècnic de la plataforma, especialment si està 
realitzat amb programari lliure. 

Fins a 2 punts 

Multilingüe Possibilitat de mostrar la web en altres llengües a més del català 
i castellà. 

Fins a 2 punts 

Gestor de continguts Que l’actualització de la web sigui senzilla, mitjançant un gestor 
de continguts, per tal de que el propi usuari pugui actualitzar les 
dades dels productes, etc. 

Fins a 2 punts 

Integració   Que la plataforma de venda enllaci amb els sistemes de gestió 
de l’empresa: programa de gestió d’stocks, facturació, etc. 

Fins a 2 punts 

Manteniment Contractació d’un servei de manteniment per la plataforma. Fins a 2 punts 

Màrqueting Accions que es realitzaran amb posterioritat a la implantació de 
la plataforma per a donar-la a conèixer (posicionament, 
publicitat, newsletter, xarxes socials, etc) 

Fins a 2 punts 

TOTAL 20 punts 

 
7. ALTRES CONSIDERACIONS 
 
Pel caràcter reservat de la informació subministrada, l’organització d’aquests premis, així 
com els membres del jurat, garanteixen, més enllà de l’àmbit dels Premis a projectes de 
comerç electrònic, la confidencialitat de la identitat dels participants i del contingut dels 
seus projectes, així com de qualsevol informació sobre el seu estat actual d’utilització o 
de desenvolupament, sense l’autorització prèvia dels interessats. 
 
Els participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol 
reclamació per drets d’imatge i de propietat intel·lectual. 
 
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, i s’utilitzaran per a la comunicació dels esdeveniments que 
organitzi el departament de Promoció Econòmica. En cap cas aquestes dades seran 
cedides a tercers sense el previ consentiment del propietari de les mateixes. 
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Per exercir el seu dret de cancel·lació de les dades, els participants podran:  
 

� Enviar un correu a oise@santfeliu.cat, especificant a l’assumpte “Cancel·lació de 
Dades Premis a projectes de comerç electrònic”. 

� O dirigir-se a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà de Sant Feliu de Llobregat). 
 
Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. 
 
La participació en aquests premis pressuposa la total acceptació de totes i cadascuna de 
les condicions esmentades.  
 
Qualsevol incompliment de les bases d’aquest concurs, invalidarà la participació del 
concursant. 
 
8. PUBLICITAT 
 
La publicitat d’aquestes Bases es farà mitjançant exposició en el taulell d’anuncis i les 
webs Municipal i de Comerç. 
 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat,   30 de novembre de 2010 

 

L’Alcalde President 

 

 

 

Juan Antonio Vázquez Cortado 
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ANNEX I 

 
 

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE COMERÇ ELECTRÒNIC  
 
 

Camp Descripció 

Nom comercial  Nom comercial de l’establiment 

Nom del projecte Nom del projecte per al qual es presenta candidatura. 

Descripció del projecte Descripció del projecte, intentant reflectir els trets diferencials del 
mateix, els punts que necessàriament s’hauria de tractar són: 

 
� Producte o servei: Nombre  i descripció de les seves característiques. 
 
� Avantatges competitius : quins avantatges competitius té el producte/servei que es vol oferir i que 

els fan atractius davant els clients/es o usuaris/es per diferenciar-se dels competidors. Necessitats 
que cobreix o oportunitats que presenta. 

 
� Clients/es: descripció del tipus de client i públic objectiu, així com la descripció de les necessitats 

que cobreixen. 
 
� Activitat comercial : breu descripció de l’activitat, identificar les seves característiques principals 

amb referència als competidors: barreres d'entrada, productes i serveis substituts, competidors 
nous, factors clau d'èxit, etc. 

 
� Plataforma de venda : característiques tècniques i funcionals de la nova plataforma: 

o Si estarà realitzada en programari lliure. 
o Accessibilitat, etc. 

 
� Multilingüe : número d’idiomes en que es podrà consultar la plataforma de venda.  

 
� Gestor de continguts : tipus,característiques i metodologia d’actualització de continguts. 

 
� Integració  amb els sistemes de gestió actuals de l’empresa (facturació, comptabilitat, stocks,etc) 

 
� Manteniment : contractació d’un servei de manteniment de la plataforma. 

 
� Màrqueting : accions posteriors a la implantació de la plataforma per a donar-la a conèixer 

(posicionament, publicitat, newsletter, xarxes socials, etc) 
 
� Altres observacions : apartat lliure per a que els candidats/es exposin altres aspectes que creguin 

necessaris i que no estiguin reflectits en cap de les anteriors qüestions. 

 
 


