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1.- OBJECTE
L'objecte d'aqueste concurs és premiar el projecte empresarial realizat per alumnes de Formació
professional de grau mitja o superior amb caràcter innovador, real i adaptat al municipi de Manacor.
2.- OBJECTIU GE ERAL
Aquests premis pretenen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu de l'alumnat
que està cursant cicles formatius de qualsevol familia professional al municipi de Manacor i altres i
que cursen el mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora o qualsevol altre mòdul similar amb atenció
a la realització d'un projecte empresarial al curs actual.
3.- OBJECTIUS ESPECÍFICS
.- Fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants de cicles formatius i els membres dels centres
educatius.
.- Fomentar la cultura emprenedora i l'interès per l'autoocupació en els centres de formació
professional.
.- Premiar la capacitat innovadora, de visió de projectes reals o potencials, a l'entorn del municipi de
Manacor.
.- Fer que l'alumnat desenvolupi habilitats entorn a la creació d'empresa.
.- Fer que l'alumnat exposi els seus coneixements en la creació de projectes empresarials i
d'autoocupació.
.- Donar visibilitat i prestigi a la formació professional
4.- PARTICIPA TS.
Alumnats de cicles formatiu de grau mitjà o superior que cursin el mòdul d'empresa i iniciativa
emprenedora o un d'equivalent durant el curs 2017-2018 al municipi de Manacor o alumnat de
Manacor que cursi els mateixos estudis en un altre municipi ( la qual cosa s'haurà d'acreditar) .
La participació de l'alumnat ha de ser de forma individual per part de l'alumnat, i poden presentar
un únic projecte empresarial.
5.- PREMIS
1r premi 300 euros i 2 cursos d'Aula Mentor (un de gestió empresarial i emprenedoria i un a triar)
valor total: 396 euros
2n premi 200 euros i 2 cursos d'Aula Mentor (un de gestió empresarial i emprenedoria i un a triar)
valor total: 296 euros
3r premi 100 euros i 2 cursos d'Aula Mentor (un de gestió empresarial i emprenedoria i un a triar)
valor total:196 euros
Valor econòmic total del concurs de premis: 888 euros
La realització dels cursos per part dels guanyadors ha de ser fins màxim decembre del 2019.
El crèdit total dels premis es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària 20 4911 2270600 del
vigent pressupost municipal.

6.- I SCRIPCIO S. SOL · LICITUDS I DOCUME TACIÓ.
El full d'inscripció es pot recollir a l'oficina de Desenvolupament Local de Manacor, situada a
l’edifici Es Claustre, c/ del Convent s/n, Manacor o es pot descarregar al web manacor .org serveis ciutadania - desenvolupament local (http://www.manacor.org/organitzacio/unitat.ct.html?
ClaveUnidad=1592) .S’ha d’entregar, juntament amb el projecte empresarial, amb els formats
establerts al punt 8 d’aquestes bases , al Registre de l'Ajuntament de Manacor des del 16 al 30
d'abril ambdós inclosos.
El full d’inscripció també figura adjunt aquestes bases.
Els autors dels treballs no premiats els podran retirar durant el mes de juny de l'oficina de
Desenvolupament Local (edifici És Claustre C / del Convent 1, 07500 Manacor) en horari de 8.30 a
14.00 h . En cas de no fer-ho, s'entendrà que els autors renuncien als exemplars presentats i
quedaran en poder del departament de Desenvolupament Local que podrà guardar-los o destruir-los
al cap d'un any des de la presentació de la documentació a aquest concurs.
Complementàriament, la documentació presentada, llevat de la dels tres finalistes, serà esborrada i
eliminada de les nostres bases de dades tenint en compte els terminis esmentats en el paràgraf
anterior, abans de destruir la documentació.
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació d’aquestes
bases.
7.- CO TI GUTS DELS PROJECTES EMPRESARIALS
Els Continguts mínims del projecte han de ser:
Resum executiu.
Anàlisi del model de negoci: mètode Canvas, DAFO, Mapa mental o qualsevol altre que identifiqui
el model i la idea de negoci i la proposta de valor.
Descripció del producte o servei.
Descripció dels recursos humans.
Anàlisi del mercat, entorn i competència.
Pla de màrqueting i comunicació.
Fonts de finançament.
Identificació de forma la jurídica.
Tràmits de constitució i posada en marxa.
Viabilitat tècnica,econòmica i financera.
Els continguts descrits han de figurar en el projecte, però no cal que apareguin sota la denominació
expressa indicada, és a dir, poden aparèixer en un altre ordre, inclosos en altres apartats i amb una
altra denominació.
8.- FORMAT DELS PROJECTES EMPRESARIALS
El document ha de contenir un projecte d'empresa que serà valorat per un jurat. L'extensió màxima
d'aquest document és de 45 pàgines, amb una mida de lletra 12 i un interlineat d'1,5 espais. Cada
projecte ha d'incloure a la portada el títol del projecte i el nom complet de l'autor i cicle formatiu
cursat; a més, la primera pàgina ha de contenir l'índex de continguts. La còpia impresa s’ha de
presentar amb una enquadernació senzilla (en A4 i amb espiral).
Se n’ha d’entregar una còpia impresa en paper i un arxiu en format pdf a la següent adreça de
correu electrònic aoterogarcia@manacor.org
La capacitat màxima de cada fitxer ha de ser de 10 Mb sense comprimir.

9.- CO SULTES SOBRE LA PRESE TACIÓ DE PROPOSTES.
Per a qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar en contacte amb
el servei d’assessorament a l’emprenedoria del departament de Desenvolupament Local Manacor,
mitjançant el correu electrónic aoterogarcia@manacor.org a l’atenció d’Ana Isabel Otero García, o
al telèfon 672608455.
10.- COMPOSICIÓ DEL JURAT I FACULTATS DEL JURAT.
El jurat estarà format per professionals dels sectors que tinguin relació amb els criteris de valoració.
(1) Presentació – atenció a emprenedors. Ana Seijo. Mentora d'emprenedors mètode Lean Startup
(1) Innovació - activitats tecnològiques. Mariona Mestre Riera. Enginyera de telecomunicacions.
(1) Impacte social – activitats municipals. Bárbara Sureda Gomila. Enginyera Industrial.
(1) Viabilitat – activitats econòmiques. Antonia Aranda Perelló. Economista
(1) Tràmits – assessoria. Antonio Blanquer Robles CFGS Administració i Finances i Graduat Social
El jurat tè la facultat d'interpretació i resolució de qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases per a un millor compliment de l'objectiu del concurs.
El concurs de premis pot ser declarat desert si a criteri del jurat cap proposta no reuneix els mèrits
per ser premiat.
La resolució del jurat és inapel·lable, es notifica als guanyadors i es fa pública en els diferents
mitjans de comunicació.
L'acta del jurat amb els guanyadors s’eleva a la Junta de Govern Local, que resol la concessió dels
premis i n’ordena el pagament.
11.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES EMPRESARIALS PER PART DEL
JURAT
1.- Presentació i coherència global del projecte:
.- Claredat en el desenvolupament de l’anàlisi del model de negoci. ( màxim 5 punts)
.- Presentació, redacció i vocabulari específic adequat.(màxim 5 punts)
.- Coherència en l’estructura del projecte. ( màxim 5 punts)
2.- Grau d’innovació i creativitat del producte i/o servei:
.- Identificació del factor diferenciador de la idea del producte o servei que faciliti l’oportunitat de
negoci. ( màxim 5 punts)
.- Grau d’innovació. ( màxim 5 punts)
.- Inversió inicial en innovació tecnològica. ( màxim 5 punts)
.- Relació amb l’ús de les TIC. ( màxim 5 punts)
3.- Impacte social:
.- Possibilitat real de desenvolupar l’activitat a Manacor. ( màxim 5 punts)
.- Creació de llocs de feina a Manacor. ( màxim 5 punts)
.- Descripció de l'impacte social, econòmic i ambiental. ( màxim 5 punts)
4.- Viabilitat técnica i econòmica:
.- Identificació de la viabilitat tècnica i legal. ( màxim 5 punts)

.- Identificació de la viabilitat econòmico i financera. ( màxim 5 punts)
5.- Tràmits:
.- Identificació de forma jurídica. ( màxim 5 punts)
.- Desenvolupament de tràmits de constitució. ( màxim 5 punts)
.- Desenvolupament de tràmits de posada en marxa. ( màxim 5 punts)
Cada apartat dels criteris de valoració es puntua amb un màxim de 5 punts. Els 3 projectes que rebin
la millor puntuació en total seran els guanyadors del concurs per ordre de puntuació obtinguda.
En cas d'empat el jurat es l'encarregat de decidir mitjançant votació i valoració conjunta el resultat
del concurs de premis.
12.- RESOLUCIÓ DEL CO CURS DE PREMIS.
Es notificarà als guanyadors el resultat del concurs de premis i es realitzarà un acte de cloenda i
lliurament dels premis com a reconeixement públic als alumnes de cicles de formació professional
de Manacor, als participants i als centres educatius de formació professional del municipi com a
impulsors de l’esperit emprenedor i dinamitzadors de l'economia local, durant el mes de maig de
2018.
Durant l'acte els guanyadors rebran un xec simbòlic pel valor corresponent al premi i un diploma
(seran informats sobre el procediment de cobrament del premi y de la realització dels cursos durant
l'acte).

13.- ASPECTES LEGALS I ACCEPTACIÓ.
La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les
quals correspon a l’organització. Pot quedar exclòs del concurs aquell participant que les
incompleixi.
En cas que l’organització de realitzi qualsevol modificació de les bases per part de l'organització, es
farà difusió pública dels canvis mitjançant els mitjans emprats per difondre el concurs de premis.
Els premis estan subjectes a la normativa vigent de l’IRPF.
En el cas que durant tot el procés del concurs de premis el participant sigui menor d'edat, la
sol·licitud per participar en el concurs de premis ha de venir signada i acceptada per la mare / el
pare o el tutor legal en relació al permís per a la participació, la difusió d'imatges del menor en
mitjans de comunicació, l’acceptació de les bases i la recollida conjunta amb el participant del
premi.

Manacor, 21 de març de 2018

CONCURS DE PREMIS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL MANACOR ALS MILLORS
PROJECTES EMPRESARIALS DE L'ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
FULL D'INCRIPCIÓ
Persona que presenta el projecte:
DNI o NIE:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Estudis, curs i centre educatiu:
*
Títol del projecte:
Breu descripció del projecte:

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, enteniment i acceptació de les
bases.
Desenvolupament Local Manacor i els membres del jurat garanteixen que la informació recollida
durant tot el procés es considera propietat exclusiva dels autors i serà tractada amb confidencialitat.
S'adverteix al participant que un cop resolt el concurs de premis es faran públiques les
característiques generals dels 3 projectes premiats en diferents mitjans de comunicació.
S'adverteix al participant que durant tot el procés del concurs de premis, se'n farà difusió amb
imatges en mitjans de comunicació.

Signatura:

Nom i llinatges................................................................
Manacor, .......de .............de 2018
En el cas que durant la durada del procés el participant sigui menor d'edat, la sol·licitud ha de venir
signada i acceptada per la mare / el pare o tutor legal en relació al permís per a la participació, la
difusió d'imatges del menor en mitjans de comunicació del menor, l'acceptació de les bases i la
recollida conjunta amb el participant del premi.
Signatura i aceptació de mare/ pare/ tutor legal

Nom i Llinatges.......................................................................................
Manacor, .......de .............de 2018
En cas que el participant sigui menor d'edat i la sol·licitud no vingui signada i acceptada per la mare
/ el pare o el tutor legal, s'exclourà el menor del concurs de premis.
LO 15/1999: tots els camps assenyalats com a obligatoris s'han d'emplenar perquè es tramiti
correctament la sol·licitud. Les dades personals que es proporcionin s'incorporaran en fitxers del
departament de Desenvolupament local Manacor amb la finalitat d'informar sobre activitats que es
desenvolupin al departament. Les persones afectades podran exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjaçant el correu electrònic aoterogarcia@manacor.org
*En cas que l'alumnat no pertanyi a un centre educatiu de Manacor, hi haurà d'aportar certificat
d'empadronament a l'Ajuntament de Manacor

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL MANACOR, Edifici es Claustre, c/ del Covent 1
07500 Manacor

