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Bases XIIi Concurs d’idees emprene-
dores i pla d’empresa

1. Objecte
El XIIIè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el po-
tencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premi-
ar 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
La sol•licitud de participació/pla d’empresa s’acompanyarà d’una fotocòpia del 
DNI dels alumnes participants. 
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 ter-
cers. 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 in-
terlocutor 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 la portada del treball haurà de constar només el nom del projecte i la ca-
tegoria a la qual es presenta (Idees o Pla de Viabilitat I o II). Les dades personals 
dels membres de cada treball s’hauran de lliurar, amb anterioritat, als respectius 
tutors de cada centre (Fotocòpia DNI de cada alumne, noms complerts, curs, 
telèfon de contacte i correu electrònic).

·  Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idea 
Empresarial.

·  En la categoria de Pla de Viabilitat I i II les propostes hauran de contenir neces-
sàriament un Pla de Viabilitat. 

·  La documentació enviada per e.mail 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, lla-
pis 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 dins els següents terminis: 

·  21 d’abril de 2017: Categoria Idea empresarial
·  28 d’abril de 2017: Categoria Pla de viabilitat I i II

El lloc de presentació serà 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’Ajunta-
ment de Manresa no té subscrit cap conveni de col•laboració amb l’Administra-
ció 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 de Dinamització Econòmica
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat
Podrà participar també en el jurat un representant de l’empresa col•laboradora.

En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels pre-
mis. El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant la jornada final del pro-
grama a finals del mes de maig de 2017.  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 via-
bilitat 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 pro-
jecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol cooperativa membre 
de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. Aquests im-
ports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de 

retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

7. Resolució
Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajun-
tament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament. La 
Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans 
establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o legis-
lació vigent en el moment de l’atorgament. 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa 
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.

8. 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 multimè-
dia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les platafor-
mes en línia, webs corporatives i entorn 2.0.

9. 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 infor-
màtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel•lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant 
escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.

10.Publicitat
L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions re-
latives a la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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.

Premis del  
XIi Concurs d’idees  
emprenedores i pla d’empresa 

2016-2017
2015-2016

NOM: Tick or cross
PROJECTE: Aplicació mòbil que 
identifica si un producte és apte per a 
persones amb intoleràncies
AUTORA: Laura Thomen
ESCOLA: Joviat

NOM: COOKIEDIP
PROJECTE: Suport per poder sucar les 
galetes sense que caiguin dins el got 
AUTORA: Ivet Serra
ESCOLA: Joviat

PREMI MILLOR IDEA EMPRESARIAL

Accèssit 

NOM: TUPPER UP 
PROJECTE: Tupper que permet introduir 
la data en què s’ha cuinat el producte
AUTORS: Àlex Corbera i Berta Carles
ESCOLA: Joviat

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS BEN TREBALLAT

NOM: PALPA EL SOROLL
PROJECTE: Adaptació d’habitatges per 
persones amb disminució auditiva 
AUTORS: Adrian Ionescu, Dragos 
Roberto i Aida Guitart
ESCOLA: IES Lacetània

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS COOPERATIU

NOM: RILCA SYSTEMS
PROJECTE: Passadís per detectar els 
codis dels productes del supermercat
AUTORS: Antonio Trinidad i Sergi 
Santamaria
ESCOLA: IES Lacetània

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS INNOVADOR

NOM: MALÉCOM
PROJECTE: Servei de compra 
personalitzat per a persones amb 
problemàtiques diverses
AUTORA: Maria Fàtima Malé
ESCOLA: Joviat 

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS BEN DESENVOLUPAT

NOM: RIPPER’S
PROJECTE: Restaurant temàtic sobre 
bàsquet
AUTORS: Guillem Ribera i Marc Peraire
ESCOLA: IES Pius Font i Quer

MILLOR PLA DE VIABILITAT I: Batxillerat i CFGS 
PREMI MILLOR PLA DE VIABILITAT I

Accèssit
NOM: STOP&CHECK
PROJECTE: Fundes protectores per 
smartphones 
AUTORA: Laura Martínez Corral
ESCOLA: IES Guillem Catà

NOM: ESCARAVANA
PROJECTE: Micro caravana de fusta
AUTORS: Adrián Buzón, Miguel Coca i 
Alejandro Garcia
ESCOLA: IES Guillem Catà

MILLOR PLA DE VIABILITAT II:  
CFGM PREMI MILLOR PLA DE VIABILITAT

Accèssit
NOM: MEMORY FÀRMACS
PROJECTE: Joc per facilitar 
l’aprenentatge dels medicaments 
AUTORA: Yolanda Garcia Cayetano 
ESCOLA: Joviat

Es podran consultar les bases completes al BOP, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa i a www.manresa.cat/cedem.


