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EDICTE 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de març de 2019 es van aprovar les 
 

BASES CONCURS “IDEES EMPRENEDORES” 
 
Bases generals per les quals es regula el concurs d’“Idees Emprenedores”, com participar, jurat, 
premis i sistema de valoració dels projectes presentats i que han de ser acceptats. 
 
S'exposen aquestes bases del concurs “Idees Emprenedores” en el marc del projecte “Foment de la 
Cultura Emprenedora en una Ciutat Solidària”. 
 
1.- Objecte de les bases 
 
Dins del projecte “Foment de la Cultura Emprenedora en una Ciutat Solidària” es contempla la 
realització de diferents accions, entre les quals la realització del concurs “Idees Emprenedores”, en 
col·laboració amb els centres d'estudis de Secundària i cicles professionals d'Elx, amb una única 
convocatòria en el terme municipal d'Elx. Aquests premis es concediran en règim de concurrència 
competitiva. 
 
Podran participar en aquest concurs totes les persones empadronades i residents en el municipi d'Elx 
que siguen estudiants dels centres educatius de la ciutat, tant de Secundària (3r i 4t d'ESO) com de 
cicles formatius. 
 
2.- Accés al concurs 
 
Per a poder participar en el concurs és necessari que, prèviament, els/les postulants hagen participat 
en les accions recollides dins del projecte “Foment de la Cultura Emprenedora en una Ciutat 
Solidària”, consistent en xarrades i tallers, a més de conéixer i acceptar les condicions establides en 
aquestes bases. 
 
3.- Desenvolupament del concurs 
 
Després d'haver participat en les xarrades i tallers, els/les alumnes es constituiran voluntàriament en 
equips d'un màxim de tres membres. Els equips comunicaran al professor/a-tutor/a el seu interés a 
participar en el concurs i els/les integrants que compondran l'equip. El termini perquè el/la 
professor/a-tutor/a comunique a l’organització la participació en el concurs “Idees Emprenedores” 
estarà obert fins a les 24 hores del 3 de juny de 2019. 
 
Els/les alumnes enviaran per correu electrònic al professor/a–tutor/a l’ONE-PAGE de la seua idea 
emprenedora, seguint les directrius marcades en les bases per a participar en el concurs. El/la 
professor/a-tutor/a, al seu torn, enviarà la idea emprenedora a l’organització del concurs, als 
comptes designats per a això (aiamoros@elx.es o gverdu@elx.es) o per qualsevol dels mitjans 
recollits a l'article 16.3 de la Llei 39/2015 del Procediment Comú de les Administracions Públiques. El 
termini d'enviament de les idees emprenedores estarà obert fins a les 24 hores del dia 10 de juny de 
2019. 
 
Els equips entregaran al professor/a-tutor/a els treballs en dos sobres tancats que contindran la 
següent informació: 
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• Sobre A: Indicar en l'exterior, on ha d'aparéixer clarament la lletra “A”, el nom de l'equip i 
el títol del projecte. A l'interior s'adjuntarà un full amb el nom de l'equip, el títol del projecte i 
les dades dels/de les estudiants (nom complet, nombre, DNI, edat, adreça i telèfons de 
contacte), així com les dades del centre on estudien. Aquest sobre romandrà custodiat pel 
professor/a-tutor/a fins a la seua recollida per part de l’organització del concurs. 
• Sobre B: Indicar en l'exterior, on ha d'aparéixer clarament la lletra “B”, el nom de l'equip i el 
títol del projecte. A l'interior s'adjuntarà la idea emprenedora en format “ONE-PAGE” en 
suport paper. 

 
4.- Jurat del concurs 
 
L’Organització de la convocatòria d'aquest concurs designarà un jurat amb aquesta finalitat, que 
realitzarà l'elecció de les propostes guanyadores. 
 
El jurat estarà integrat per representants de l'organisme encarregat de desenvolupar el projecte 
“Foment de la Cultura Emprenedora en una Ciutat Solidària”, de la Secció de Foment de la Regidoria 
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Elx. 
 
El jurat es reserva el dret d'interpretació de les bases d’aquest concurs i de resolució dels casos no 
contemplats en aquest, d'acord al seu millor criteri. Així mateix, el jurat es reserva el dret a declarar 
desert el premi si considera que cap dels continguts presentats reuneix, al seu criteri, la viabilitat 
suficient. 
 
Aquest concurs contempla el lliurament de 3 tablets i 3 auriculars com a premis. En cas que el 
nombre de membres dels equips guanyadors siga inferior, el jurat es reserva el dret a decidir la 
forma d'adjudicar els premis no lliurats entre la resta de participants. 
 
El jurat es reunirà entre l'11 i el 14 de juny per a deliberar la concessió dels premis de les idees 
presentades. La decisió del jurat es farà públic en el lliurament de premis “Idees Emprenedores”, 
l'acte dels quals es desenvoluparà durant la segona quinzena del mes de juny. 
 
Les decisions del jurat, inclosa la decisió final, s'adoptaran per majoria simple. Qualsevol deliberació 
del jurat serà secreta, i en cap circumstància s'entregarà cap motivació de les seues decisions. 
L'organització no respon de les decisions preses o de les opinions manifestades, en qualsevol 
moment, pel jurat o per qualsevol dels seus membres, en relació amb qualsevol dels continguts 
presentats. El jurat proposarà els premiats a l'òrgan competent per a la concessió dels premis. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació d’aquesta convocatòria i per a la concessió dels premis és la 
Junta de Govern Local, a l'empara d’allò que es regula a l'article 127.1.g) de la Llei 7/1985, de Bases 
de Règim Local i la Base 27 de l'Execució del Pressupost vigent. La concessió es farà a proposta del 
jurat. La Junta de Govern Local es reserva la possibilitat de modificar les bases i els criteris de 
valoració, i es publicaran les modificacions en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la 
pàgina web de l'Oficina Municipal de l'Emprenedor. 
 
5.- Termini del concurs 
 
Amb caràcter general: 
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a. Aquestes bases estaran disponibles en la web www.elcheemprende.es / 
www.elche.es/promocion-economica i en les seues xarxes socials durant tot el període que dure la 
convocatòria i fins a vint dies naturals amb antelació a la celebració de l'acte de lliurament de premis 
corresponent a la convocatòria vigent. 
b. La decisió final del jurat i el lliurament de premis “Idees Emprenedores” es realitzaran en un acte 
previst per a la segona quinzena del mes de juny. 
c. L'organització realitzarà la difusió dels guanyadors/es i continguts premiats en les webs 
www.elcheemprende.es / www.elche.es/promocion-economica i en les seues xarxes socials. 
 
6.- Premis 
 
Aquest concurs contempla el lliurament de sis premis a dos equips guanyadors, que es repartiran de 
la següent manera: 
 
• 1r Premi “Idees Emprenedores”, dotat amb una tablet per a cadascun/a dels integrants de l'equip.  
• 2n Premi “Idees Emprenedores”, dotat amb uns auriculars per a cadascun/a dels integrants de 
l'equip. 
 
L'import total dels premis no superarà els 2.000 € i es finançaran amb càrrec a la partida 
pressupostària 15.361/20/19 Pla Elx Emprén. Tots els/les participants rebran un diploma per la seua 
participació. En cas que el nombre de membres dels equips guanyadors siga inferior, el jurat es 
reserva el dret a decidir la forma d'adjudicar els premis no lliurats entre la resta de participants. 
 
7.- Acceptació de les bases 
 
Tot/a participant, per la mera participació en el concurs, declara conéixer i acceptar íntegrament 
aquestes bases. Tot/a participant renuncia de forma expressa a efectuar cap impugnació sobre els 
termes contemplats en aquestes bases. 
 
Qualsevol situació no resolta en aquestes bases serà plantejada directament a l’organització del 
concurs, que dictaminarà la solució a la incidència plantejada que, en tot moment, serà vinculant a 
les bases establides, i que serà comunicada per escrit al/a la participant afectat/da. Totes les 
consultes es realitzaran a través del correu electrònic habilitat per a tal efecte aiamoros@elx.es o 
gverdu@elx.es. 
 
8.- Propietat intel·lectual dels continguts. Confidencialitat. 
 
Els drets dels continguts presentats al concurs pertanyen al/ a la seu/a autor/a, i no a l’organització. 
 
Així mateix, el/les guanyador/es, per la sola participació en el concurs, es comprometen a autoritzar 
l'organització a publicitar tot allò relatiu al contingut premiat. Els continguts que s'introdueixen per a 
participar en el concurs són públics en la mateixa mesura que la resta de continguts que es poden 
veure en l'espai habilitat en les webs o xarxes socials. 
 
9.- Exclusió de responsabilitats 
  
L'Organització no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen deure's 
a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del sistema mitjançant el qual es participa en el 
concurs, al fet que aquest no responga a les expectatives que el/la participant hi haja posat i, en 
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particular, encara que no de manera exclusiva, a les decisions en l'accés a la pàgina i l’enviament de 
respostes a través de correu electrònic, així com la impossibilitat de lliurar gratuïtament en el país de 
residència del guanyador/a el premi obtingut. 
 
10.- Exclusió de participants 
 
L'Organització podrà, a la seua total discreció i en qualsevol moment, excloure  qualsevol participant 
del concurs quan, per qualsevol motiu, la seua intervenció no siga apropiada o convenient, o per la 
vulneració per part del/de la participant de qualsevol de les normes recollides en aquest document. 
 
11.- Exclusió de guanyadors/es 
 
En el cas que l'Organització tinga una sospita raonable que un/a participant haja incorregut en frau o 
no complira els requisits per a participar-hi, podrà negar-se a lliurar el premi que li haja correspost. 
 
12.- Reserva de drets de l'Organització 
 
En cas d'error, malentés o conflicte en relació amb el funcionament de qualsevol part del concurs, la 
decisió que prenga l'Organització, serà concloent i definitiva. 
 
En cas que el desenvolupament d'aquesta activitat es veja afectat per situacions de cas fortuït o força 
major, o no puga dur-se a terme a causa de l'incompliment present, previsible o suposat de qualsevol 
llei o norma aplicable, l'Organització podrà cancel·lar tot o qualsevol part del concurs sense que 
els/les participants hi puguen fer cap reclamació. 
 
L'Organització es reserva el dret a modificar aquestes bases en qualsevol moment. La participació en 
promocions subsegüents a aquestes modificacions es regirà per les noves bases i els canvis introduïts 
en aquestes, que seran convenientment publicades en la web i les seues xarxes socials. 
 
13.- Protecció de dades 
 
Sobre la base de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), informem que el responsable del tractament de les seues 
dades personals és l'Ajuntament d'Elx, amb domicili en plaça de Baix, núm. 1, 03202 Elx.  
 
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant carta dirigida al domicili del 
responsable, indicant “Delegat de Protecció de Dades”, així com mitjançant correu electrònic dirigit a 
dpd@ayto-elche.es.  
 
La finalitat per la qual les seues dades seran tractades és la gestió de premis d’aquesta convocatòria. 
Aquest tractament no elabora perfils de persones físiques.  
 
Les dades personals podran ser publicades per l'Ajuntament d'Elx sobre la base dels principis de 
transparència que regeixen aquests processos. Així mateix, aquestes dades poden ser cedides i/o 
comunicades a les administracions públiques la intervenció de les quals poguera ser necessària per a 
la tramitació i/o control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les quals siga necessari en 
la seua tramitació i en la resta de supòsits previstos per la llei.  
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La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits 
al/a la responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable a la persona 
responsable del tractament. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 2/2015, 
de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 
Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els 
requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 
 
L'Ajuntament d'Elx podrà verificar telemàticament, sobre la base de la seua potestat de verificació 
recollida en la disposició addicional huitena de la LOPDGDD, les dades necessàries per a acreditar la 
seua identitat i/o el compliment d'altres requeriments, requisits o condicions d'aquesta 
convocatòria, i sense perjudici de la sol·licitud d'aportació de documents que l'Ajuntament puga 
dirigir-li.  
 
No es realitzen transferències internacionals de dades. 
 
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, 
portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'Autoritat de 
Control per a reclamar els seus drets. Per al seu exercici, ha de dirigir una sol·licitud, presentada 
presencialment o remesa per correu ordinari, a l'Ajuntament d'Elx, Registre d'Entrada, plaça de Baix, 
núm. 1, 03202 Elx, indicant “Delegat de Protecció de Dades”. La sol·licitud també pot ser remesa 
mitjançant instància en Seu Electrònica. En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua 
identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d'incloure còpia o referència d'un document 
vigent acreditatiu de la seua identitat. Per a aquesta verificació, l'Ajuntament exercirà la seua 
potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de la LOPDGDD. En cas d'actuar 
com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment el poder de 
representació atorgat per aquesta. 
 
14.- Nul·litat de clàusules 
 
Si qualsevol clàusula d’aquestes bases fóra declarada, totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal 
nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició, o a la part d’aquesta que resulte nul·la o 
ineficaç, i subsistirà en totes les altres coses la resta de bases, i es tindrà tal disposició, o la part 
d’aquesta que resulte afectada, per no posada, llevat que, per resultar essencial a aquestes bases, 
haguera d'afectar-les de forma integral. 
 
15.- Fur i tribunals 
 
Aquestes bases s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol 
qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les bases, tant el/la 
participant com l'organització, renuncien expressament a qualsevol altre fur que poguera 
correspondre'ls, i se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals d'Elx. 
 
Contra l'acord de concessió o de denegació del premi, que posarà fi a la via administrativa, cal 
interposar recurs de reposició potestatiu en el termini d'un mes davant la Junta de Govern Local, o 
ser impugnat directament davant l'òrgan jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la notificació.  
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16.- Naturalesa Jurídica i Règim aplicable 
 
Els premis que es concedisquen es regiran pel que es disposa en aquesta convocatòria, per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua normativa de desenvolupament, així 
com per la Base 27 de les d'execució del pressupost vigent publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província d'Alacant del dia 17 de gener de 2018. 
 
17.- Publicitat de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i en la pàgina 
web municipal. Es publicarà un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant.  
 
Elx, 15 de març de 2019. 
 
El Regidor de Promoció Econòmica 
Héctor Díaz Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
EXPLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ (100 punts) 
 
a) Claredat i coherència de la idea – 20 punts 
Avaluat a través de la novetat i aplicabilitat de la proposta atesa la claredat en la definició del 
problema a resoldre, clients potencials als quals afecta i valor que els aporta la solució, 
complementat amb els mètodes d'accés als clients, etc. 
Grau d'aproximació a una oportunitat empresarial. 
 
b) Innovació i originalitat del projecte global – 30 punts 
Avaluat en funció que el projecte o el seu procés siga nou o sota una estratègia nova. Un projecte 
sobre un bé o servei diferent o millorat. Que la proposta siga eficient per a aconseguir una millor 
posició en el mercat o crear un nou mercat. 
 
c) Viabilitat del projecte – 30 punts 
Avaluat en funció de: 

• Factible, possible de realitzar 
• Viable, sostenible i rendible econòmicament. 
 

d) Creativitat en la presentació del projecte – 20 punts 
Es tindrà en compte l'originalitat en què es presenta el projecte, dins de les normes establides de 
presentació. 
 
 


