
 
 
Servei de Promoció de la Ciutat 
Unitat de suport jurídic i administratiu 

 
 

ANUNCI 
 
El Ple de la corporació de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de data 28 de febrer de 
2019, va aprovar inicialment les bases reguladores del XV Concurs d’idees 
emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”.  
 
En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases es 
sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de 
reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi formulat 
cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu. 
 
El text de les bases reguladores del projecte XV Concurs d’Idees emprenedores i Pla 
d’empresa del Projecte “Idees Joves”, es pot consultar a la pàgina web municipal  
www.manresa.cat i és el següent: 
 

“ IDEES JOVES” 
Bases XV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa 

 
1. Objecte 
 
El XV 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. 
 
Les idees i els plans d’empresa, hauran de versar obligatòriament, en un dels reptes 
de ciutat que es detallen a continuació: 
 
REPTE 1. SMART CITY 
Com lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic a Manresa amb eines 
intel·ligents 
 
El canvi climàtic és un repte mundial al que fins ara s’ha intentat mitigar reduint les 
emissions de CO2. 
 
Donades les actuacions en aquest sentit que permetran reduir-ne les conseqüències, 
però no eliminar-les, cal fer un esforç per adaptar la ciutat a aquests efectes, per tal 
que el seu impacte negatiu sigui menor i la recuperació més ràpida. 
  
Els projectes hauran de tractar sobre la creació d’una o vàries eines intel·ligents per 
lluitar contra els efectes negatius del canvi climàtic (ja sigui en la seva mitigació com 
en l’adaptació) a la ciutat de Manresa, d’acord amb les accions descrites al PAESC de 
Manresa i que es pot consultar a la pàgina web següent:  
https://www.manresa.cat/web/menu/8049-paesc 
 
A efectes de recolzament per al desenvolupament del projecte pot consultar-se el 
vídeo que es troba a l’adreça següent: https://youtu.be/PSbLxfMHEpY  

http://www.manresa.cat/
https://www.manresa.cat/web/menu/8049-paesc
https://youtu.be/PSbLxfMHEpY


 
REPTE 2. VIDA SALUDABLE 
Com fomentar els hàbits de vida saludable per a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania de Manresa. 
 
La qualitat de vida és un concepte complex que fa referència a diversos àmbits que 
ens afecten, des dels aspectes físics i mentals fins a la interacció social.  
D’acord al Pla de Salut 2018-2022 aprovat per Ple Municipal el mes de juny 2018  les 
idees i/o  projectes presentats hauran de millorar la situació de la problemàtica 
detectada en els col·lectius següents:  
 

1. Infants: en la reducció de la prevalença de sobrepès i obesitat. 
 

2. Joves: en la prevenció dels problemes relacionats amb el consum de 
drogues.  
 
3. Persones d’edat avançada: en el desenvolupament de projectes de civisme 
envers persones grans i de facilitació de l’esperança de vida amb bona salut 
(envelliment actiu i de qualitat). 

 
Podeu consultar el Pla de Salut Municipal 2018-2022 que es troba a la pàgina web 
següent:   
https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4348/pla_final_pagines_individuals.pdf 
 
A efectes de recolzament per al desenvolupament del projecte pot consultar-se el 
vídeo que es troba a l’adreça següent: 
https://www.youtube.com/watch?v=ayF1ytZVnMM&t=4s  
 
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 o d’un centre 
educatiu ubicat a Manresa que hagués participat a la jornada IFEST 2019 convocada 
per Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
 
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. 
 
La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no 
incórrer en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè 
pugui obtenir l’acreditació de les condicions a través de mitjans telemàtics.  
 
Les sol·licituds 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 i serà aquest qui presentarà la sol·licitud si bé tots els membres hauran de reunir 
els requisits de participació. 
 

https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/4348/pla_final_pagines_individuals.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ayF1ytZVnMM&t=4s


Els projectes que s’incorporin a la sol·licitud hauran de versar sobre un dels dos reptes 
plantejats en la present convocatòria. 
 
Els projectes que s’adjuntin amb la sol·licitud, hauran de complir els requisits següents:  
 

 S’haurà d’omplir un formulari tipus on hi constaran les dades personals de 
l’alumne o representant (nom i cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic i curs i 
especialitat formativa que s’està cursant) i les dades relatives al projecte, 
centre educatiu i a la categoria de premi que s’opta.  

 Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idea 
Empresarial per qualsevol dels reptes. 

 Per tal d’avaluar la categoria d’Idea Empresarial, es podrà complementar amb 
un CANVAS. 

 En la categoria de Pla de Viabilitat les propostes hauran de contenir 
necessàriament un Pla d’empresa amb tots els seus apartats ben 
desenvolupats.  

 Tota la documentació penjada en xarxes virtuals ha d’estar correctament 
identificada indicant a què es correspon. 

 En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. 
Caldrà adjuntar una fotografia  o un arxiu adjunt en format “jpg”)  

 Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) es podrà adjuntar l’arxiu 
telemàticament a la sol·licitud. La duració màxima del vídeo 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).  
En cas de voler incloure gravacions de vídeos en la sol·licitud presentada en 
format paper, hauran de presentar-se en un suport que admeti format digital i 
aquest haurà de ser entregat juntament amb la sol·licitud.  

 
En cas de no donar compliment a aquests requisits de presentació, el projecte serà 
exclòs de la valoració. 
 
3. Presentació de les sol·licituds  
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia 
comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se com a màxim fins al 26 d’abril del 2019. Les 
sol·licituds presentades  amb posterioritat seran excloses de la participació. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se a través de mitjans electrònics a través de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Manresa a l’adreça:  
http://www.manresa.cat/subvencions  o bé mitjançant sol·licitud al Registre General de 
l’Ajuntament de Manresa  així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
4. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, 
d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
 

http://www.manresa.cat/subvencions


Correspondrà la instrucció a la regidora delegada d’ocupació i Emprenedoria i 
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat d’Hisenda i Organització o 
regidor/a que el substitueixi. 
 
5. Premis 
 
A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa: 
 
Categoria de Batxillerat i Cicles Formatius (CFGM/CFGS): 
 

 Premi millor idea empresarial REPTE 1: 300,00 Euros  

 Premi millor idea empresarial REPTE 2: 300,00 Euros 
 

Categoria de Batxillerat:: 
 

 Premi millor pla de viabilitat REPTE 1: 300,00 Euros 

 Premi millor pla de viabilitat REPTE 2: 300,00 Euros 
 

Premis especials 
 
Premi al projecte més innovador: 100,00 Euros 
Premi al projecte més ben treballat: 100,00 Euros 

 
Premis de l’economia social i cooperativa  
 
A atorgar per la Federació de Cooperatives de treball Associat de Catalunya.  

 
Premi al millor projecte d’economia social i cooperativa*: Xec per valor 
150,00 Euros a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de 
Cooperatives de Treball Associat de Catalunya. 

 
*Aquest premi serà valorat directament per l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
Central i per la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya i lliurat per 
aquestes entitats directament als guanyadors, sense intervenció ni responsabilitat de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge 
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable. 
 
6. Crèdit pressupostari 
 
L’Import total dels premis que atorga l’Ajuntament de Manresa és de 1.400,00 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422.1.481.00 del pressupost municipal de 
2019.  
 
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. A 
continuació s’especifiquen els criteris que es tindran en compte per a la valoració: 
 

Criteris de valoracions 

A- Presentació (30% sobre total) 



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... 

 

B- Innovació (20% sobre el total) 

Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el 
territori o unes millores competitives dels existents) 

Resposta a una necessitat 

 

C- Desenvolupament (1) (50% sobre el total) 

Descripció del producte o servei: (grau d’adequació de la proposta 
al repte plantejat) 

Procés de producció o prestació de servei (model de negoci) 

Anàlisi DAFO 

Preu coherent (viabilitat comercial) 

Mercat on es dirigeix 

Perfil clients 

Competidors 

Promoció i publicitat: descripció del pla de comunicació i 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) (Màxim 40 punts addicionals sobre el total) 

Inversions necessàries  

Recursos econòmics disponibles  

Càlcul punt mort (despeses fixes i variables)  

Pèrdues i guanys 

 

E- Economia social i cooperativa  

Gestió democràtica i participativa (es tracta d’un projecte 
gestionat democràticament pels membres que en formen part, els 
quals participen activament en la definició de polítiques i la presa 
de decisions. 

Educació, formació i informació (es tracta d’un projecte que 
contempla una formació continuada dels seus membres i que 
treballa per la transparència, informant de manera pública i regular 
les activitats que duu a terme i les seves conseqüències.) 

Interès per la comunitat (el projecte treballa per aconseguir un 
desenvolupament sostenible de la societat i del medi natural) 

Intercooperació (relacions amb cooperatives i projectes de 
l'economia social (proveïdors, clients, fórmules d'ajuda mútua, 
etc.). 

 
(1) En el repte d’Smart City, es tindrà en compte que els projectes aportin un ús 
adequat de la tecnologia, que facin una descripció adequada de les fonts 
emprades i per quin mitjà s’obtindran i que les eines tecnològiques plantejades 
siguin socialment sostenibles. 
 



(2) En el repte de Salut, es tindrà en compte que el projecte tingui facilitat d’ús i 
hagi una adequació a la població destinatària. 
 
(3) Aquest criteri de valoració només s’aplicarà en la categoria de Pla de viabilitat i 
al premi al projecte amb més impacte positiu. 

 
Resultarà guanyadora la idea empresarial (A+B+C) i el pla de viabilitat (A+B+C+D) que 
rebi més puntuació: 
 

 Premi millor idea empresarial Repte 1: A+B+C 
 Premi millor idea empresarial Repte 2: A+B+C 
 Premi millor pla de viabilitat Repte 1: A+B+C+D 
 Premi millor pla de viabilitat Repte 2: A+B+C+D 

 
Pel què fa als premis especials resultaran guanyadors els projecte més innovador (B) i 
el més ben treballat (A) que rebi més puntuació en el criteri considerat: 

 
 Premi al projecte més innovador: B 
 Premi al projecte més ben treballat: A 

 
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea 
empresarial i millor pla d’empresa.  
 
El premi al millor projecte d’economia social i cooperativa se l’endurà el projecte que 
obtingui una major puntuació tenint en compte les següents ponderacions: 
 
 

 Premi al millor projecte d’economia social i cooperativa: A(10%) + B 
(20%) + C (30%) + D (màxim 20 punts addicionals) + E (40%). 

 
8. Jurat 
 
El Jurat estarà format per: 
 

- Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, que actuarà 
com a presidenta del Jurat 

- Anna Gasulla Sabaté, tècnica del Servei de Promoció de la Ciutat 
- Roger Fosas Ferrer, tècnic del Servei de Promoció  de la Ciutat 
- Pol Valero, Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat  
- Elisenda Solsona Serrat, Cap de la Unitat de Salut 
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general que actuarà com a 

secretària  
 
Podran participar en el Jurat un representant de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya 
central i un representant de la Federació de Cooperatives de treball associat de 
Catalunya. 
 
Si es creu convenient per part de l’Ajuntament de Manresa podran participar en el jurat 
un o dos representants externs, per a una millor valoració dels projectes. 
 
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis. 
 
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant la jornada final del programa durant 
el mes de maig de 2019.  
 



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. 

 
9. Acte de lliurament dels premis 
 
El lliurament dels premis es realitzarà en un acte conjunt amb els organitzadors dels 
premis Talent+Empresa el divendres 31 de maig de 2019. En aquest acte, hi hauran 
d’assistir els finalistes de cadascuna de les categories premiades. El lloc i la durada 
del mateix, es determinarà més endavant i es comunicarà a les persones interessades. 
 
10. Resolució 
 
Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de 
Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament.  
 
La Resolució serà comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans 
establerts en la Llei 39/2015, d1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i s’enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) per  a la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions 
 
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. 
 
Els treballs presentats en paper i/o suports digitals no premiats s’hauran d’anar a 
recollir al CEDEM a partir de l’1 de juny i fins al 30 de setembre de 2019. Els treballs 
que no s’hagin recollit durant aquest període podran ser destruïts.  
 
11. 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. 
 

12. Protecció de dades 
 



De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD) s’informa als sol·licitants que el tractament de dades personals 
s’ajustarà a les següents condicions d’ús:  
 

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
rgpd@ajmanresa.cat  www.manresa.cat 

Finalitat del tractament XV Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa “Idees 
joves”   

Legitimació El tractament és necessari per al compliment de les 
obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Manresa (art. 6 
RGPD) 

Persones destinatàries  Les vostres dades no se cediran a tercers, llevat de les 
obligacions de publicitat i transparència d’ajuts i 
subvencions establertes en les Lleis 38/2003, general de 
subvencions i 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern i altres establertes 
legalment. 

Drets de les persones interessades  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, 
cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne 
la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 
l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a 
dpd@ajmanresa.cat 
(art. 15 a 22 RGPD) 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a www.manresa.cat/rgpd 

 

13. Publicitat 
 

L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions relatives 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. 

 

14. Aplicació supletòria  
 
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals 
d’atorgament de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat. 
 
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que 
es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.”  
 
El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns. 
 
Manresa, 4 de març de 2019 
 
L’Alcalde president 
 
Valentí Junyent i Torras 
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