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1. Objecte
El XII Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar 
el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees em-
presarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la realit-
zació del pla de d’empresa.

2. Condicions de participació
Per participar-hi s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ense-
nyament que participin en el programa IDEES JOVES de l’Ajuntament 
de Manresa.

En el cas de persones menors d’edat, el fet de participar al concurs 
implica que tenen el consentiment per fer-ho dels pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat vers l’Ajuntament de 
Manresa del contingut de la proposta presentada i en seran responsa-
bles 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 d’un 
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 (en aquest cas, s’ha 
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 ca-
tegoria a la qual es presenta (Idees o Pla de Viabilitat I o II) i el nú-
mero de DNI de tots els seus autors. La resta de dades personals 
(fotocòpia DNI, noms i cognoms, centre educatiu, curs, telèfon i 
correu electrònic seran lliurats per cadascun dels centres a l’Ajun-
tament de Manresa una vegada realitzada la valoració dels projec-
tes). L’Ajuntament de Manresa farà públics els noms i els projectes 
guanyadors en la jornada final.

 La presentació del projecte de la categoria d’Idees Joves tindrà un 
màxim de 15 pàgines.

 La documentació enviada per correu electrònic o penjada en xar-
xes virtuals ha d’estar identificada correctament.

 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, juntament amb el treball (cd, dvd o llapis de me-
mòria) o enviar-la per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.

 Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la durada màxi-
ma ha de ser d’un minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o 
wmv (no s’accepten vídeos penjats a 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 compro-
met a retornar aquests suports digitals.

4. Presentació de les propostes
Les propostes podran presentar-se com a màxim fins al dia 29 d’abril 
de 2016. 

El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on s’estigui 
matriculat, a l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 1) o al Centre de 
Desenvolupament Empresarial-CEDEM - Palau Firal de Manresa (Po-
lígon industrial Els Dolors. C/ Castelladral, 5-7) o per qualsevol dels 
mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú. 

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 ciu-
tat, Sra. Montserrat Rico Vila i Sr. Vicenç Ferrer 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 Co-
merç disposarà de vot de qualitat.

En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert al-
gun dels premis.

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 Mitjà (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 se n’haurà de deduir el per-
centatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

El pressupost i l’aplicació pressupostària a què s’imputen es fixarà en 
la corresponent convocatòria.

7. Resolució
Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, 
l’Ajuntament de Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorga-
ment, 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.

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 multimèdia, pel mitjà i el canal 
que es considerin més convenients, incloses les plataformes 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 da-
des de caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament, així com per 
al seu tractament informàtic. Així mateix, hi ha la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes in-
closos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament 
de Manresa.

10. Interpretació
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qual-
sevol qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació 
d’aquestes bases.
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Es podran consultar les bases completes al BOP, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa i a www.manresa.cat/cedem.

NOM: SECAN
PRODUCTE: Portella assecadora per 
animals de companyia 
AUTORA: Cristina Vall Zamora
ESCOLA: Joviat

NOM: TAMAGOSICK
PRODUCTE: Aplicació mòbil per a 
l’aprenentatge de coneixements sanitaris
AUTORS: Felicidad Mesa Padilla, Sergi 
Mas Marimon i Joan Sánchez Feixas
ESCOLA: Joviat

PREMI MILLOR IDEA EMPRESARIAL

Accèssit 

NOM: PRAEF
PRODUCTE: Un recipient, dos continguts 
AUTORS: Laia Borràs Martí
INSTITUT: IES Pius Font i Quer

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS BEN TREBALLAT

NOM: Rental Racing Handicar SCCL
SERVEI: Lloguer de vehicles de competició 
adaptats per a discapacitats físics
AUTORS: Miguel Serral Olmedo i 
Mohamed Tahiri
INSTITUT: IES Lacetània 

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS COOPERATIU

NOM: EXTANO
PRODUCTE: Canyeta amb tira reactiva 
per detectar substàncies tòxiques a la 
beguda
AUTORS: Elizaveta Belyanina, Anastasiya 
Belyanina i Bogdan Nicorescu
INSTITUT: IES Guillem i Catà

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS INNOVADOR

NOM: EASY TUNA
PRODUCTE: Eina per a l’extracció 
d’aliment en llaunes de conserva
AUTOR: Marc Vilà Rodríguez
ESCOLA: Joviat

PREMI ESPECIAL AL  
PROJECTE MÉS BEN DESENVOLUPAT

NOM: L’ESSÈNCIA
PRODUCTE: Oli verge extra ecològic 
AUTORS: Mercè Serra Pinyot
ESCOLA: La Salle Manresa

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

Accèssit
NOM: KIROLA
SERVEI: Gimnàs Infantil
AUTORES: Zohra El Amrani Vázquez,  
Gemma Rosell i Hafsa El Briyak Ereddam 
INSTITUT: IES Pius Font i Quer

NOM: PETEAT
PRODUCTE: Aparell programable i 
controlable a distància per alimentar a 
les mascotes
AUTORS: Àlex Sorin Agache i Jordi 
Fernández Muñoz
INSTITUT: IES Lacetània

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

Accèssit
NOM: BACKPACK’S
PRODUCTE: Motxilla amb massatge 
incorporat 
AUTORS: Ariadna Oller Galvez i Mar 
Vázquez Fernández
ESCOLA: Joviat


