NOTA DE PREMSA
30 de maig de 2017

L’Ajuntament de Gavà convoca per primera vegada els
Premis Made in Gavà
Els premis “Made in Gavà” tenen per objectiu donar suport i reconeixement a totes
aquelles empreses ubicades al municipi que destaquen pel seu creixement econòmic,
el seu valor social i humà, el seu grau d’innovació i desenvolupament, i el seu
compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular.
L’entrega d’aquests premis és una iniciativa sorgida del procés Made in Gavà, que va
iniciar‐se l’any 2015, com un conjunt d’accions i compromisos en que les pròpies
empreses i l’Ajuntament han treballat conjuntament per a millorar el posicionament
de Gavà.
Es detalla, a continuació, el premis i reconeixements als quals les empreses es poden
presentar:
PREMI MADE IN GAVÀ: Per a la valoració del Premi Made in Gavà es tindran en compte
criteris tals com la facturació obtinguda en el darrer any, l’increment de la cartera de clients,
prospecció de nous mercats i internacionalització, qualitat en les condicions de treball I
promoció de la igualtat de condicions, recursos destinats a I+D i aplicació de noves tecnologies,
compromís amb el medi ambient i l’aplicació d’estratègies d’economia circular.

RECONEIXEMENTS: Les empreses podran presentar‐se a un o a més d’un dels reconeixements
que es detallen a continuació. Des de l’Ajuntament de Gavà, es podran proposar empreses per
als reconeixements.

Categoria 1 – Impacte i creixement econòmic:
•

GavàGrowth, a l’empresa que hagi destacat pel seu creixement en els darrers anys.

•

GavàToTheWorld, a l’empresa que hagi destacat en el seu procés d’ implantació
internacional en el darrer any.

Categoria 2 – Valor social i humà (Responsabilitat Social Corporativa)
•

WelcomeToGavà, a l’empresa que s’hagi implantant a Gavà més recentment.

•

GavàSocialValue, a l’empresa que hagi destacat més en la posada en marxa de noves
pràctiques en la gestió dels seus recursos humans, que signifiquin un retorn social
(conciliació, col∙laboració en projectes d’ONGs...).

•

GavàFamily, a l’empresa familiar amb més arrelament a Gavà.

•

GavàBusinessWoman, a la dona empresària de Gavà.

Categoria 3 – Innovació i desenvolupament
•

InnovationMadeInGavà, a l’empresa que hagi destacat en el camp de la innovació
amb algun producte o servei al mercat en el darrer any.

•

GavàNewIdeas, a la millor iniciativa emprenedora assessorada pel Centre de Suport a
l’Empresa de l’Ajuntament de Gavà.

Categoria 4 – Sostenibilitat i economia circular
•

GavàEcoBusiness, a l’empresa que hagi destacat més en projectes de millora medi
ambiental.

El termini de presentació de candidatures és fins el 23 de juny i l’entrega dels premis serà el
dia 3 d’octubre de 2017.
Les empreses podran participar en un taller de formació per a l’edició d’un vídeo promocional
de la seva empresa.
Poden participar totes les empreses, amb independència de la seva forma jurídica, que tinguin
el domicili social, l’activitat econòmica, o la seu operativa a Gavà.

