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

 

PREMI MILLOR IDEA EMPRESARIAL

 
 

PREMI ESPECIAL AL PROJECTE MÉS INNOVADOR

 

 

PREMI ESPECIAL AL PROJECTE MÉS BEN TREBALLAT

 

MILLOR PLA DE VIABILITAT I  - Batxillerat i CFGS

 

 

MILLOR PLA DE VIABILITAT II - CFGM 
-   

El XI 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 �ns a la realitza-
ció del pla de d’empresa.

Bases generals

1. Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels 
centres d’ensenyament que participin el en programa 
IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa

2. Les propostes poden ser presentades individual-
ment o en grups màxim de tres persones.

3. Les propostes podran presentar-se com a màxim 
�ns el dia 17 d’abril de 2015

4. El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” 
(enviar per correu electrònic a cedem@ajmanresa.-
cat.), tenint en compte:
a) Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte 
d’idees
b) La documentació enviada per e.mail o penjada en 
xarxes virtuals ha d’estar correctament identi�cada.
c) En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aques-
ta no es lliurarà físicament. Caldrà adjuntar una foto-
gra�a (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.
d) 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)
e) Els suports digitals que acompanyen la documenta-
ció presentada (cd, dvd, llapis de memòria) han 
d’estar degudament identi�cats amb el nom del 
projecte. L’Ajuntament de Manresa no es compromet 
el retorn d’aquests suports digitals.

5. 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 Desenvolupa-
ment Empresarial-CEDEM- Palau Firal de Manresa, 
Pol. Ind. Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa.

CANGURCAN
Cangur per a mascotes
Núria Prat       Escola Joviat

Accèssit 
TAST EXPRESS  
Kit de tast de vins des de casa
Damián Vila       Escola Joviat

GALLINES PER A TOTHOM     
Lloguer de gallines.
Joan Boixader      Escola Joviat

AUTOREPARE’T     
Taller de cotxes multiserveis
Àlex Caballero, Pol Albuixech i Robert Costas     IES Lacetània

Accèssit
PROJECTLED
Millora il·luminació a les llars
Norbert Aymerich, Pablo Ruiz i Marc Barons     IES Lacetània

PRO MODS
Instal·lació, reparació i modi�cació ordinadors
Xavier Franquesa i Edgar  Mora       IES Lacetània

Accèssit
M&M
Carro elèctric hipermercat 
Laura Martínez         IES Guillem Catà

ACTIBAGES.CAT
Plataforma web d’activitats al Bages
Guillem Vidal i Jordi Ramírez     Escola Joviat

PREMIS X CONCURS IDEES JOVES 2013-2014

6. La sol•licitud de participació/pla d’empresa s’acom-
panyarà d’una fotocòpia del DNI dels alumnes partici-
pants.

7. El jurat dels premis estarà format per un nombre de 
membres no inferior a tres, designats per l’Ajunta-
ment de Manresa. En cas que el jurat ho cregui conve-
nient, es podrà deixar desert algun dels premis.

8. El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el 
mes de maig de 2015.

9. Els criteris de valoració es poden consultar en la 
documentació adjunta o a www.manresa.cat.

10. Els premis consistiran en:

   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 Supe-
rior:
Premi millor pla de viabilitat I: :500€
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€
Categoria Cicles formatius de Grau Mitjà: 
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 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 son bruts, per la qual cosa s’haurà de 
deduir el percentatge de retenció corresponent 
segons la normativa vigent aplicable.

Els premis monetaris es podran complementar amb 
alguna sortida relacionada amb emprenedoria. Els 
premiats menors d’edat hauran d’anar acompanyats 
d’un tutor del centre educatiu corresponent.

11. L’Ajuntament de Manresa podrà difondre el nom 
dels guanyadors i dels seus projectes presentats i 
aquests quedaran al seu ús i disposició.
 
12. Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facul-
tat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presen-
tar en relació a la interpretació d'aquestes bases.

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