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BASES QUE HAN DE REGIR L’ACCÉS AL CENTRE D’EMPRENEDORIA  

SC TRADE CENTER 2014 

Base 1ª.  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 

L’objecte de la convocatòria és fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
d’una ubicació al Centre d’Emprenedoria público-privat al SC Trade Center, d’acord 
amb el Conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (IGEPESI), el 
centre de negocis SC Trade Center i la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. 

Els mòduls que s’ofereixen al Centre d’Emprenedoria SC Trade Center són variables, 
en 3 modalitats: 

 
TIPUS 1 – 60 €/persona/mes :  
 

• 4 hores al dia de Smart Desk , espai obert no exclusiu a compartir amb altres 
professionals. 

• Avantatges de soci  vigents en el moment de la signatura del contracte. 

• Accés a totes les instal·lacions i serveis del Centre de Negocis. 

• Accés a l’espai de treball de dilluns a divendres de 8h a 20h. 

 
TIPUS 2  - 115 €/persona/mes:  
 

• Lloc de treball d’ús exclusiu en despatx compartit per altres professionals. 

• Avantatges de soci  vigents en el moment de la signatura del contracte. 

• Accés a totes les instal·lacions i serveis del Centre de Negocis. 

• Accés al despatx 365 dies l’any. 

 
TIPUS 3 – 150 €/persona/mes: 
 

• Despatx d’ús exclusiu. 

• Avantatges de soci  vigents en el moment de la signatura del contracte. 

• Accés a totes les instal·lacions i serveis del Centre de Negocis. 

• Accés al despatx 365 dies l’any. 
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Per al Tipus 3, el preu mínim calculat per ocupació mínima de 3 persones en 
despatxos de 4 persones, i de 4 persones en despatxos de 6. Per ocupacions 
inferiors a la capacitat del despatx, els preus del Tipus 3 podran ser revisats. 
 
Exemple per despatx amb capacitat per a 4 persones: 
Ocupació 4 persones: 150€/persona/mes 
Ocupació 3 persones: 150€/persona/mes 
Ocupació 2 persones: 225€/persona/mes 
 
Aquests preus no inclouen l’IVA. 
 
Per a més informació sobre els serveis descrits consulteu la web 
www.sctradecenter.es 
 
L’estada dels projectes emprenedors al centre d’emprenedoria tindrà una durada de 
2 anys, amb possibilitat de pròrroga (veure Base 7ª). 

 

Base 2ª.  PERSONES DESTINATÀRIES: 

Podran optar a l’establiment al Centre d’Emprenedoria SC Trade Center totes les 
empreses que reuneixin els següents requisits: 

- Empreses constituïdes en un termini inferior a 5 anys en el moment de 
presentar la sol·licitud d’accés al centre d’emprenedoria.  

- Persones emprenedores amb un Pla d’empresa elaborat i en una fase 
avançada d’arrencada de la nova empresa. 

 

Base 3ª.  CRITERIS PER A L’ATORGAMENT: 

1. Les empreses sol·licitants han de presentar un Pla d’Empresa. 

2. En el cas de no disposar d’un Pla d’Empresa, caldrà acreditar la viabilitat de 
l’empresa amb la presentació del Resum Executiu adjunt a les bases.   

 

Base 4ª.  COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PROJECTES: 

La Comissió de selecció de projectes estarà formada per una persona representant 
de cadascuna de les següents institucions: Ajuntament de Sant Cugat, SC Trade 
Center, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i l’Associació Empresarial de 
Sant Cugat. 
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Base 5ª.  TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: 

1. Les candidatures s’hauran de presentar de forma individual (una per empresa o 
projecte), i poden estar recolzades per institucions científiques, acadèmiques o 
d’altres, vinculades amb els sectors propis de cadascuna de les empreses. 

2. Es presentarà el Full de sol·licitud (annex 1) juntament amb una còpia del Pla 
d’Empresa en format paper i  una còpia en suport informàtic. La documentació 
original amb totes les dades identificatives, es registrarà a l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicades a la seu de 
l’Ajuntament de Sant Cugat (Plaça de la Vila, 1). La documentació digital 
s’enviarà a l’adreça electrònica oae@santcugat.cat. 

3. La Comissió de selecció de projectes es reserva la possibilitat de demanar una 
entrevista personal amb l’empresa candidata; cosa que es comunicarà 
directament a la persona interessada. 

4. El sistema de provisió de llocs de treball al Centre d’Emprenedoria es farà en 
relació a les vacants disponibles i la demanda existent en el moment de la 
sol·licitud. 

5. Els plans d’empresa i els certificats presentats no es retornaran a la persona 
lliuradora. 

6. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les presents bases. 

 

Base 6ª.  PROCEDIMENT: 

Un cop rebuda la sol·licitud la Comissió de selecció de projectes avaluarà que 
compleixi els requisits i compti amb tota la documentació descrita a les bases 3 i 5. 
En cas de presentar defectes es sol·licitarà la seva esmena; que ha de ser tramitada 
en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la seva notificació, i un cop resolta 
seguirà els mateixos tràmits. La notificació es realitzarà mitjançant correu electrònic. 

 

Base 7ª.  PRÒRROGA: 

1. S’estableix la possibilitat de demanar per part de l’empresa la pròrroga, un cop 
exhaurit el termini previst, per un any addicional. 

2. Les condicions per a poder sol·licitar la pròrroga són les següents: 

- Que es disposi de places vacants al Centre d’emprenedoria. 

- Que es presenti el pla d’empresa o resum executiu actualitzat. 
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3. Un cop s’hagi comprovat que es compleixen les condicions i després de la seva 
avaluació, es concedirà la pròrroga en les mateixes condicions generals que 
s’estaven gaudint fins al moment de la sol·licitud. 

Els resultats es notificaran directament a les persones sol·licitants per correu 
electrònic. La resolució serà inapel·lable. 

 

Sant Cugat del Vallès, 15 de juliol de 2013. 
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ANNEX 1 – FULL DE SOL·LICITUD: 

Centre d’Emprenedoria SC Trade Center 

 
 

DADES EMPRESA / PROJECTE 

Raó social  

NIF  

Data constitució  

Sector activitat  

Adreça  

Telèfon  

Correu electrònic  

Web  

Núm. persones  

 

                                                TITULAR 1                                TITULAR 2 

Cognoms i nom   

DNI   

Adreça   

Telèfon   

Correu electrònic   

Càrrec   

Sexe   

*En cas d’existir més de dos persones titulars, indiqueu-ho a l’apartat EQUIP EMPRENEDOR de l’annex 2. 
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CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT: 
 
Sota el concepte d’Informació Reservada es comprèn quanta informació sigui obtinguda o 
elaborada per qualsevol de les  o pels seus respectius representants, i que es donin a 
conèixer a les altres com a conseqüència de les seves relacions dins del Centre 
d’Emprenedoria SC Trade Center. 
 
Aquest concepte no inclou informació propietat de qualsevol de les  que ja sigui de domini 
públic, ni aquella respecte de la qual cada part concedeixi expressament a les altres o a 
alguna d’elles autorització escrita per a la seva divulgació. 
 
Tant l’Ajuntament de Sant Cugat com la resta d’entitats participants (en endavant, les parts) 
accepten expressament el caràcter confidencial de la informació definida en els termes a què 
es refereix l’estipulació precedent i, en tal sentit, assumeixen que: 
 

a) No podran fer valer, directament ni indirectament, cap dret relatiu a la informació 
que sigui perjudicial o advers per a la titularitat de les altres parts respecte a 
l'esmentada informació; 
 

b) Les parts mantindran el caràcter confidencial de la informació en tot moment i, de 
no intervenir el previ consentiment escrit de totes les parts, s’abstindran de revelar 
tal informació, de manera total o parcialment. 

 
c) El present Acord de Confidencialitat s’aplicarà a quanta informació de caràcter 

confidencial sigui intercanviada entre les parts. 
 
Les parts adoptaran quantes mesures de seguretat siguin exigibles per la legislació sobre 
tractament automatitzat de dades de caràcter personal i disposicions que la desenvolupin per 
assegurar la confidencialitat de tals dades. 
 
Les parts s’obliguen a posar-se mútuament en coneixement immediat qualsevol error detectat 
que pugui posar en perill la seguretat i confidencialitat de les dades i documents objecte 
d’aquest contracte. 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
 
En compliment d’allò que es preveu a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), queda informat que les 
seves dades de caràcter personal seran tractats i recollits en un fitxer propietat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquesta entitat tractarà les dades de forma 
confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar l’accés al Centre d’Emprenedoria 
descrit a les bases. Es poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició 
comunicant-ho a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Plaça de la Vila núm. 1, 08172, Sant 
Cugat del Vallès. 

Sant Cugat del Vallès, a       de       de 201  . 

 

 

(Signatura) 
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ANNEX 2 – RESUM EXECUTIU DE L’EMPRESA:___________________________ 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOVACIÓ O VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE/SERVEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓ DEL MERCAT/ CLIENTELA POTENCIAL 
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COMPETÈNCIA CLAU EN EL MERCAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITES ASSOLIDES ACTUALMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIP EMPRENEDOR 
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INVERSIÓ NECESSÀRIA:  
FINANÇAMENT SOL·LICITAT:  
ELEMENTS DE LA INVERSIÓ:  

 
 
 
 
DADES FINANCERES  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultat explotació      
BAII       
Recursos Propis      
Ocupació generada      
 
 
 
 
 


