BASES QUE REGEIXEN L’ACCÉS AL CENTRE D’EMPRENEDORIA
BEBUSINESS VITA
1. PERSONES DESTINATÀRIES
Podran optar a l’establiment al Centre d’Emprenedoria BeBusiness Vita totes les empreses i
projectes que reuneixin els següents requisits:
-

Plaça Start-up:
Empreses constituïdes en un termini inferior a 3 anys en el moment de presentar
la sol·licitud d’accés al centre d’emprenedoria.

-

Plaça Projecte Emprenedor:
Projectes d’emprenedoria desenvolupats per estudiants, autònoms o empreses
constituïdes en un termini inferior a 1 any en el moment de presentar la sol·licitud
d’accés al centre d’emprenedoria, amb un Pla d’empresa elaborat.

2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
1. Les empreses sol·licitants han de presentar un Pla d’empresa que reculli la següent
informació bàsica:
a. Descripció del projecte empresarial
b. Equip promotor
c. Entorn, Sector i Mercat
d. Operacions
e. Màrqueting i vendes
f.

Pla financer.

Teniu a la vostra disposició un model de Pla d’Empresa a la web de l’Ajuntament
http://www.santcugat.cat/web/vull-crear-la-meva-empresa.
2. Es presentarà el Full de sol·licitud juntament amb una còpia del Pla d’empresa. La
documentació original amb totes les dades identificatives es registrarà a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat.
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3. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ
1. Un cop rebuda la sol·licitud, la Comissió de selecció de projectes avaluarà
l’acompliment dels requisits i l’aportació de documentació. En cas de presentar
defectes se sol·licitarà la seva esmena, que haurà 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.
2. La Comissió de selecció de projectes estarà formada per una persona representant de
cadascuna de les institucions: Ajuntament de Sant Cugat i Fundació Sant Cugat Actiu.
3. La Fundació Sant Cugat Actiu realitzarà una entrevista personal amb l’empresa
candidata.
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. La durada de l’estada al centre d’emprenedoria queda condicionada a la durada del
contracte de lloguer entre l’Ajuntament de Sant Cugat i el titular de l’edifici de Ca
n’Ametller.
6. Les empreses allotjades s’obliguen a respectar les normes de funcionament intern de
l’edifici, que queden recollides en el contracte de prestació de serveis de la Fundació
Sant Cugat Actiu.
7. Amb l’objectiu de millorar la promoció econòmica de Sant Cugat i identificar la ciutat
com un entorn propici per a l’emprenedoria i la innovació:
a. l’Ajuntament farà difusió dels projectes allotjats
b. els projectes allotjats es comprometen a participar en les accions puntuals o
esdeveniments que l’Ajuntament requereixi.
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