
   
 

III Reconeixements Win-Win a les Empreses 

 

En el marc de la III Jornada Implementar la RSE, l’empresa d’economia social Apunts i 

la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU convoquen els III 

Reconeixements Win-Win a les Empreses, amb voluntat de continuïtat anual. 

 

La creació d’aquests reconeixements respon a la voluntat de contribuir a la visibilitat 

d’empreses que tenen com a objectiu augmentar l’impacte social a partir del binomi 

empresa i Tercer Sector Social. El focus de l’acció ha d’estar centrat en la generació de 

cohesió social i desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu, per millorar el benestar 

de les persones. 

 

Per això, l’existència d’aquests reconeixements té la missió de donar veu a projectes 

que ja desenvolupen aquesta estratègia i que poden ser font d’inspiració i coneixement. 

Així mateix, la RSE ha de créixer entre les empreses i el Tercer Sector, i la millor manera 

és prendre exemple d’aquelles empreses que ja tenen en marxa projectes, campanyes 

i accions que la desenvolupen. 

 

BASES 

 

Participació 

Les empreses que participin en els reconeixements han d’escollir una de les següents 

categories: 

a. Innovació social: noves idees empresarials que donen resposta a 

necessitats socials i que alhora contribueixen a crear noves relacions de 

col·laboració. 

 

b. Promoció de la diversitat: posar en marxa accions encaminades a 

fomentar la diversitat dels col·lectius, així com promoure la igualtat entre 

les persones. 

 

c. Valors socials: iniciatives que fomenten les característiques socials de 

la societat i que ajuden a crear una millora en els col·lectius als quals van 

destinades. 

 



   
 

Podran optar als reconeixements tot tipus d’empreses: multinacionals, grans, mitjanes, 

petites, pymes, i organitzacions socials i sense afany de lucre; de qualsevol sector 

d’activitat, i que el projecte o campanya a presentar es porti a terme a nivell nacional 

espanyol o a Catalunya. 

 

Les empreses que vulguin participar han d’omplir la butlleta d’inscripció. Un cop 

l’empresa rebi el mail de confirmació d’inscripció, pot enviar la seva candidatura a través 

del correu electrònic comunicacio@cetapunts.org. La recepció de candidatures 

finalitzarà el 8 de setembre de 2017 a les 14h. 

 

Presentació de candidatures 

Cada empresa es podrà presentar a més d’una categoria de les tres abans 

assenyalades. La documentació que s’ha de presentar, per correu electrònic, de la 

candidatura és la següent: 

 

1. La candidatura s’ha de presentar en format Word o PDF i no té extensió mínima 

ni màxima. Si s’opta per presentar-se a més d’una categoria, s’ha de presentar 

un document de candidatura per categoria. Trobareu el document de candidatura 

que heu d’omplir juntament amb aquestes bases i el formulari d’inscripció.  

 

2. Es pot acompanyar la/les candidatura/es amb els annexos que es creguin 

convenients i que ajudin a reforçar els arguments que es donin. 

 

3. L’explicació del projecte, campanya, o acció de RSE s’ha d’exposar de la 

següent manera:  

a. Descripció de l’empresa i activitat que desenvolupa 

b. Principals polítiques d’innovació social/promoció de la diversitat/valors 

socials (depenent de la candidatura a la qual es presenti). 

c. Col·lectius als quals s’adreça  

d. Temps de duració del projecte, campanya o acció 

e. Aliances o col·laboracions a les quals s’ha arribat 

f. Impacte directe que s’ha aconseguit 

g. Abast, a nivell intern i extern, de la difusió del projecte, campanya o acció 

h. Altres iniciatives de RSE a destacar 
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Jurat i criteris de valoració 

El jurat dels reconeixements el componen els membres del Club d’Emprenedors de la 

Universitat Abat Oliba, format per alumnes de diferents graus que promouen l’economia 

social i la responsabilitat social empresarial. 

 

El jurat analitzarà i valorarà les candidatures de les empreses presentades als 

reconeixements a cada categoria segons els següents criteris: 

 

- Col·lectius amb els quals treballa i col·labora 

- Esforç i dedicació que realitza l’empresa, segons la seva mida i circumstàncies. 

- Nivell de co-creació amb organitzacions del Tercer Sector 

- Possibilitat de rèplica de l’activitat en altres empreses 

- Difusió del projecte/campanya a nivell intern i extern 

 

Deliberació i premis 

El jurat dels reconeixements tindrà un mes per valorar, segons els criteris assenyalats 

anteriorment, totes les candidatures i decidir les empreses guanyadores de cada 

categoria. Dins de cada categoria es donaran dues mencions especials i un guardó en 

el marc de la III Jornada Implementar la RSE.  

 

Les empreses guanyadores de les mencions especials rebran un diploma acreditatiu, i 

les guanyadores dels guardons rebran un diploma i un obsequi. A més, a totes elles 

se’ls donarà visibilitat a través dels mitjans de comunicació, tant interns com externs a 

les entitats organitzadores, i a través de les xarxes socials. 

 

Protecció de dades 

La presentació de les candidatures suposa l’acceptació d’aquestes bases. La recepció i 

custòdia de les candidatures serà responsabilitat d’Apunts, que les cedirà al jurat dels 

reconeixements durant el mes que duri la valoració. Posteriorment, en compliment de la 

Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les 

dades personals dels participants i les candidatures d’aquests reconeixements seran 

incorporades a un fitxer propietat d’Apunts. La informació i dades recollides en les 

candidatures tenen com a finalitat portar a terme la consecució d’aquests 

reconeixements i poder contactar amb les empreses candidates en el cas que sigui 

necessari. 



   
 

Les empreses poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

previstos per la Llei, dirigint-se al departament de Comunicació i RSE d’Apunts a través 

del 93 452 04 67, del correu comunicacio@cetapunts.org, o de la direcció postal: 

Apunts - Avinguda Josep Tarradellas, 19-21, 08029, Barcelona. 

 

Apunts i el jurat dels reconeixements es reserven el dret a no acceptar les candidatures 

que no compleixin amb les condicions de presentació esmentades al punt ‘Presentació 

de candidatures’, informant a l’empresa per correu electrònic que no ha complit amb les 

condicions mínimes i que la seva candidatura no serà admesa. 

 

Contacte 

Per a qualsevol dubte o incidència durant el procés d’inscripció i/o d’enviament de 

candidatures, les empreses es poden posar en contacte amb el departament de 

Comunicació i RSE d’Apunts en el 93 452 04 67 o a través del correu 

comunicacio@cetapunts.org.  
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