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“ IDEES JOVES” 

Bases XIIè Concurs d’idees emprenedores i pla 
d’empresa 

 
1. Objecte 
 
El XIIè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el 
potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i 
premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de 
d’empresa. 
 
2. Condicions de participació 
 
Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que 
participin en el programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa. 
 
En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el 
consentiment per fer-ho dels pares o tutors. 
 
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa 
del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de 
tercers. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no 
compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata. 
 
3. Característiques de les propostes 
 
Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres 
persones. En cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o 
interlocutor únic. 
 
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” (enviar per correu electrònic 
a cedem@ajmanresa.cat.), seguint el guió annex.1, tenint en compte: 
 
En el treball tan sols haurà de constar el nom del projecte, la categoria a la qual 
es presenta (Idees o Pla de Viabilitat I o II) i el número de DNI de tots els seus 
autors. La resta de dades personals (fotocòpia DNI, noms complerts, centre 
educatiu, curs, telèfon i correu electrònic seran lliurats per cadascun dels 
centres a l’Ajuntament de Manresa una vegada realitzada la valoració dels 
projectes). L’Ajuntament de Manresa farà públics els noms i els projectes 
guanyadors en la jornada final. 

� Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ 
Idees Joves 
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� La documentació enviada per email o penjada en xarxes virtuals ha 
d’estar correctament identificada. 

� En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà 
físicament. Caldrà adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en 
suport digital junt amb el treball (cd, dvd o llapis de memòria) o enviar-la 
per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat. 

� Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha 
de ser màxim de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. 
(no s’accepten vídeos penjats al youtube). 

� Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, 
dvd, llapis de memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom 
del projecte. L’Ajuntament de Manresa no es compromet el retorn 
d’aquests suports digitals. 

 
4. Presentació de les propostes 
 
Les propostes podran presentar-se com a màxim fins el dia 29 d’abril de 2016 .  
 
El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on estigui matriculat, a  
l’Ajuntament de Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o al Centre de 
Desenvolupament Empresarial-CEDEM- Palau Firal de Manresa, polígon 
industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa o per qualsevol dels 
mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.  
 
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de 
Manresa no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració 
General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya per a la presentació 
d’escrits i documentació. 
 
 
5. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 

- La regidora delegada de promoció Econòmica i Comerç, Sra. Àuria Caus 
Rovira 

- El cap de secció d’activitat Econòmica, Sr. Jacint Seriols Sibila 
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat, Sra. 

Montserrat Rico Vila i Sr. Vicenç Ferrer Freixes o persones que els 
substitueixin. Actuarà com a secretari el Sr. Vicenç Ferrer, o persona 
que el substitueixi, qui  aixecarà acta de la sessió.   

 
Podrà participar també en el jurat un representant de l’empresa col·laboradora. 
 
En cas d’empat, la regidora delegada de promoció econòmica i comerç 
disposarà de vot de qualitat. 
 
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels 
premis. 
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El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el mes de juny de 2016, 
mitjançant l’acte públic de presentació. 
 
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de 
Manresa a difondre el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats. 
 
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que 
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases. 
 
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en 
contacte i facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries. 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les 
propostes guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible 
contactar i obtenir la informació abans especificada. 
 
 
6. Premis 
 
A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa  

 
Premi millor idea empresarial:  500€ 
Accèssit millor idea empresarial:  250€ 
 
Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior: 
 
Premi millor pla de viabilitat I:  :500€ 
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€ 
 
Categoria Cicles formatius de Grau Mig (també inclou cicles d’accés a 
Grau Superior): 
 
Premi millor pla de viabilitat II:  500€ 
Accèssit millor pla de viabilitat II : 250€ 
 
Premis especials : 
Premi al projecte més innovador: 150€ 
Premi al projecte més ben treballat: 150€ 
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150€ 

 
A atorgar per part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de 
Catalunya 
 

Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en 
qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de 
Treball Associat de Catalunya 

 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el 
percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
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El pressupost i  l’aplicació pressupostària a la que s’imputen es fixarà en la 
corresponent convocatòria. 
 
 
 
7. Criteris de valoració 

 
Els criteris de valoració seran els següents: 
 
Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10, fent la mitja en cada apartat. 
Tenir en compte: 

� (1) Material no obligatori que només es tindrà en compte al fer la 
mitja si es presenta. 

� (2) Obligatori presentar-ho en la categoria de Pla de Viabilitat 
 
 

Criteris de valoracions 
A- Presentació 

Estructura (introducció, desenvolupament i resultats) 
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...) 
Capacitat de síntesi 
Presentació formal escrita 
Logotip coherent amb servei o producte 
Maqueta, anuncis, díptics... (1) 

 
B- Innovació 

Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el 
territori o unes millores competitives dels existents) 
Resposta a una necessitat 
Descripció del producte o servei 
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci) 
Anàlisi DAFO 

 
C- Desenvolupament 

Preu coherent (viabilitat comercial) 
Mercat on es dirigeix 
Perfil clients 
Competidors 
Promoció i publicitat:  
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la resta del 
50% els materials que acompanyen i la seva relació amb el 
producte/servei:díptics, vídeos anuncis, power point... 
Organització i recursos humans 
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat 
 

D- Pla econòmic financer (2) 
Inversions necessàries 
Recursos econòmics disponibles 
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Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables) 
Pèrdues i guanys 

 
 
Es valorarà fins a 10 punts cada un dels apartats A a D anteriors.  Resultarà 
guanyadora la idea (A+B+C)  i el pla de viabilitat (A+B+C+D) I i II que rebi més 
puntuació: 
 

Premi millor idea empresarial: A+B+C 
Premi millor pla de viabilitat I i II: A+B+C+D 
 
Premis especials: 
Premi al projecte més innovador: B 
Premi al projecte més ben treballat: A 
Premi al projecte més ben desenvolupat: C 
Premi al millor projecte cooperatiu: A i C  (per aquelles propostes on 
l'organització i recursos humans es prevegin sota la formula d'empresa 
cooperativa) 

 
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la 
millor idea empresarial i millor pla d’empresa I i II, i als seus corresponents 
accèssits 
 
 
8. Resolució 
 
Una vegada el Jurat  ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, 
l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament, la 
qual serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol de les formes 
establertes en la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
9. Propietat intel·lectual 
 
Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot 
el termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els 
drets de reproducció total i parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus 
de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i 
multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les 
plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0. 
 
 
10. Protecció de dades 
  
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre,  de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat 
del Registre de documents de l’Ajuntament així per al seu tractament 
informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
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rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, 
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
11. Interpretació 

 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol 
qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amb el suport i finançament de: 

Amb la col·laboració de: 


