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Bases que regulen la vint-i-unena edició del CONCURS CREAJOVE, organitzat 

per la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya, i amb la col·laboració de la FEGP (Federació Empresarial del Gran 

Penedès). 

 

 

 

1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS 

 

L’objecte del Concurs Creajove és promoure l’esperit emprenedor, la innovació i la 

creativitat del col·lectiu de joves fins als 25 anys a la comarca de l’Alt Penedès. 

 

 

 

2. CATEGORIES 

 

S’estableix una única categoria per al concurs: 

 

A. Millor idea de negoci. 

 

 

 

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS  

 

Per poder participar al Concurs Creajove cal que els participants compleixin els 

següents requisits: 

 

• Els participants han de ser alumnes de secundària, batxillerat o cicles 

formatius de centres educatius de la comarca de l’Alt Penedès amb edat 

compresa entre els 14 i els 25 anys i que hagin participat en algun Taller 

Creajove impartit per el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès durant els anys 2022 o 2023. 

 

• Els projectes presentats han de ser resultat d’un treball pràctic elaborat en el 

marc d’alguna assignatura dels centres d’ensenyament secundari o centres 

de formació participants en els tallers Creajove. 

 

 

 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

Per poder participar al Concurs Creajove cal que els participants presentin la 

següent documentació: 

 

• Premi a la millor idea de negoci: 

- Sol·licitud de participació. 

- Projecte d’idea de negoci segons model formalitzat.  

 

 

 

http://www.vilafranca.cat/


                                    

 

 

        

       Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat  

 

 

 

5. PREMIS 

  

S’atorgaran els següents premis a la categoria de millor idea de negoci: 

 

o Millor idea de negoci en l’àmbit de la sostenibilitat: la idea de negoci 

relacionada amb la reducció, reaprofitament i/o reciclatge de residus que 

obtingui la millor valoració per part del jurat es premiarà amb una 

targeta regal de Vilafranca Comerç per valor de 200€. 

 

o Millor idea de negoci en l’àmbit de les smart cities: la idea de negoci 

relacionada amb la millora de la vida a la ciutat a través de les 

tecnologies que obtingui la millor valoració per part del jurat es premiarà 

amb una targeta regal de Vilafranca Comerç per valor de 200€. 

 

o Millor idea de negoci en l’àmbit de vida saludable: la idea de negoci que 

ajudi a fomentar un estil de vida saludable entre la població jove que 

obtingui la major valoració per part del jurat es premiarà amb una 

targeta regal de Vilafranca Comerç per valor de 200€.  

 

 

 

6. CONDICIONS GENERALS  

 

▪ Els projectes podran ser individuals o col·lectius. 

▪ Existeix la possibilitat que algun premi quedi desert quan existeixin 

candidatures que no reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als 

criteris de valoració. 

▪ El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès i les entitats col·laboradores podran difondre el nom i la imatge 

dels guanyadors i els seus projectes.  

▪ L’organització es reserva el dret de canviar els premis per uns altres amb 

el mateix valor. 

▪ L’organització dels premis garanteix la confidencialitat de la identitat dels 

participants i dels seus treballs al llarg del procés de selecció. 

▪ La presentació als premis suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes 

bases per part dels participants. 

 

 

7. TRAMITACIÓ I TERMINIS 

 

El període de presentació de candidatures s’iniciarà l’endemà de la publicació de 

l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 8 de 

març del 2023. 

 

Els projectes s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Vilafranca, al carrer Cort, nº14 de Vilafranca del Penedès. 

 

Està permès que les candidatures incloguin enllaços a plataformes online (Pàgines 

web, Youtube, Dropbox, etc...) amb la finalitat de presentar material audiovisual o 

digital addicional per a la seva visualització. 
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Es valoraran 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:  

 

• Per a les candidatures presentades a la categoria de millor idea de negoci:   

· Creativitat i originalitat de la idea. 

· Grau de definició del producte o servei. 

· Proposta de valor. Beneficis que aporta i necessitats que satisfà el 

producte o servei. 

· Definició del client i de l’usuari final del producte o servei. 

· Definició de la política de comunicació i publicitat. 

· Definició del canal distribució del producte o servei.  

· Viabilitat econòmica de la idea. 

· Presentació. 

· Aportació de material addicional com vídeos, arxius d’àudio, prototips 

o presentacions per tal de presentar la seva idea al concurs. 

 

 

 

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS 

 

 

Els premis s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb 

allò previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

En el procediment d’atorgament intervindrà un jurat, que estarà format per: dos 

representants de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, un representant dels 

centres de secundària de l’Alt Penedès, un representant de la Federació Empresarial 

del Gran Penedès, un representant del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la 

Mancomunitat Penedès Garraf i un representat del Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès.  

 

El jurat farà públic el veredicte durant l’acte de lliurament dels premis que es 

celebrarà durant el mes de març de 2023 a l’Auditori Municipal de Vilafranca del 

Penedès. 

 

Els guanyadors de les diferents candidatures rebran en aquest acte el corresponent 

premi i un diploma. 

 

Els finalistes de les diferents categories del concurs rebran un diploma de 

reconeixement a la seva participació al concurs. 

 

La presentació de la sol·licituds per a la participació en aquests premis implicarà la 

manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter 

personal d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
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10. CONSULTES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES 

 

Per qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar 

en contacte  amb el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca a 

través del telèfon 93 817 11 69 o per correu electrònic a 

promocioeconomica@vilafranca.cat 

 

 

 

11. INTERPRETACIÓ 

 

Correspondrà a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la facultat de resoldre 

qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes 

bases. 

 

 

 

12. PUBLICITAT 

 

En compliment al que disposa l’article 20.8 de la llei general de subvencions, la 

convocatòria es publicarà a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions del 

Ministeri d’hisenda i administracions públiques), així com la seva publicació al BOPB 

(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de les bases reguladores. 
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