
 

 

Bases de la convocatòria dels Premis “Nou/va emprenedor/a” i “Millor 
adaptació en temps de COVID-19” per a l’any 2020 dins de la VI edició 

d’Ingenion organitzat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
 
 

1. Objecte, finalitat i objectius 
 

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria dels Premis “Nou/va 
emprenedor/a” i “Millor adaptació en temps de COVID-19” per a l’any 
2020, organitzat pel departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu (en endavant, l’Organització) i en l’àmbit territorial d’Eivissa. 
 

1.2. La finalitat d'aquest Departament és impulsar el desenvolupament econòmic 
i formatiu de totes les persones de Santa Eulària des Riu i donar resposta a 
una necessitat en alça d’ocupació i formació. 

 
1.3. Aquests premis se celebraran dins de les jornades organitzades amb motiu 

de la VI edició d’Ingenion, que tendrà lloc els pròxims 12 i 13 de novembre 
de 2020 i s’atorgaran als millors projectes presentats en dues categories dins 
del territori d’Eivissa: millor projecte emprenedor de no més de 3 anys des 
de la seua constitució i millor adaptació empresarial en temps de COVID-
19.  

 
1.4. Els objectius principals d'aquesta convocatòria són els següents: 

 
• Millorar la capacitat de comunicació de les persones emprenedores 

oferint una plataforma per donar a conèixer els seus projectes 
empresarials. 
 

• Incentivar la emprenedoria como a opció viable i eficaç dins del teixit 
econòmic de les Illes Balears.    
 

• Ajudar un projecte d’emprenedoria emergent amb una dotació 
econòmica per a la seua consolidació empresarial. 

 
• Incentivar i donar conèixer formes d’adaptació de les empreses o 

projectes empresarial a situacions de crisis, com la viscuda actualment 
amb la crisi sanitària del COVID-19.  

 
• Ajudar un projecte empresarial que es pugui considerar com a referent 

en adaptabilitat en èpoques de crisi amb una dotació econòmica per a 
la seua consolidació empresarial. 

 
 

2. Import i crèdit pressupostari 



 

 

 
2.1. Es destina a aquesta convocatòria de premis la quantitat màxima de 3.000 

€, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a 
l'any 2020.  
 

2.2. D'aquest import, 1.500 € es destinaran al premi “Nou emprenedor” i els  
1.500 € restants al premi “Millor adaptació en temps de COVID-19”.  

 
3. Destinataris i límits 

 
3.1. Per participar en aquests premis les persones emprenedores interessades 

han de reunir els següents requisits: 
 
• Ser persones emprenedores empadronades a l’illa d’Eivissa o joves 

empreses amb la seua seu fiscal a l’illa.  
• L’Organització podrà, en qualsevol moment durant el concurs, sol·licitar 

a la persona emprenedora o representant de l’empresa que acrediti la 
seua identitat o la representació.  

• La manca d’acreditació de la persona emprenedora, de l’empresa o de 
la representació de la persona participant significarà la desqualificació 
de la persona participant.  

• Només s’acceptarà una candidatura per projecte empresarial. 
 

3.2. La participació als premis està oberta a totes les persones emprenedores i 
projectes empresarial amb seu fiscal a l’illa d’Eivissa. No obstant això, per 
tractar-se d’uns premis organitzats per l’Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu, es tendrà en consideració a l’hora de la valoració dels projectes per 
part del jurat, aquelles candidatures amb empadronament o seu fiscal en 
aquest municipi.  
 

3.3. Les candidatures que no compleixin amb tots aquests requisits quedaran 
excloses de participació en els premis. 

 
4. Convocatòria del concurs 

 
4.1. Es convocarà el concurs mitjançant la seua publicació en el tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i a la pàgina web de l'esdeveniment 
(www.ingenion.net); també es publicarà en mitjans de comunicació, anuncis 
en xarxes socials, etc. Així mateix, es podrà remetre a les associacions que 
conformin el teixit empresarial de l'illa, entre d’altres. 
La comunicació dels 12 concursants seleccionats com a finalistes a presentar 
els seus projectes i els 4 reserves es farà per mitja de correu electrònic i/o 
per via telefònica.  

http://www.ingenion.net/


 

 

El guanyador de la convocatòria “Nou/va emprenedor/a” es donarà a 
conèixer el dia 12 de novembre dins de primera jornada de l’esdeveniment 
Ingenion 2020. 
El guanyador de la convocatòria “Millor adaptació en temps de COVID-19” 
es donarà a conèixer el dia 13 de novembre dins de la segona jornada de 
l’esdeveniment Ingenion 2020. 
Així mateix els dos guanyadors es publicaran a la web de l’esdeveniment: 
www.ingenion.net.  

 
5. Categories i premis 

  
5.1. En la present entrega de premis emmarcats en la VI edició d’Ingenion, es 

divideix la convocatòria en dues categories: 
 

• Premi “Nou/va emprenedor/a”: destinat a totes aquelles persones 
emprenedores o projectes que inicien la seua trajectòria i no tenen més 
de tres anys d’activitat. 
 

• Premi “Millor adaptació en temps de COVID-19”: destinat a totes 
aquelles persones emprenedores o projectes que poden demostrar una 
alta adaptació / reinvenció de la seua activitat com a conseqüència de 
les limitacions establertes amb motiu de la crisis sanitària actual. 

 
5.2. Per a cada categoria se seleccionaran 6 finalistes, els quals presentaran les 

seues candidatures en les jornades de la VI edició d’Ingenion que tendrà 
lloc els pròxims 12 i 13 de novembre al Centre cultural de Jesús. En total 
seran 12 finalistes.  
 

5.3. Cadascuna d’aquestes categories estarà dotada d’un primer i únic premi 
econòmic de 1.500 €. En total es destinaran 3.000 € a l’actual 
convocatòria de premis dins de la VI edició d’Ingenion.  

 
5.4. El guanyador de la categoria “Nou/va emprenedor/a” serà comunicat al 

final de la jornada de matí del dia 12 de novembre, i el guanyador de la 
categoria “Millor adaptació en temps de COVID 19” serà comunicat al final 
de la jornada del dia 13 de novembre. 
 
 

6. Participació 
 
6.1. Per participar és necessari: 

• Realitzar un vídeo, amb la millor qualitat possible, de 3 minuts de 
durada màxima presentant el projecte. 

• Enviar el vídeo per whatsapp al telèfon: 608 349 722. 

http://www.ingenion.net/


 

 

• Enviar la candidatura al  correu electrònic 
ingenion@santaeularia.com.  

 
6.2. En la candidatura que s’enviarà per correu electrònic s’ha d’incloure la 

següent informació: 
• Dades de la persona emprenedora o representant del projecte 

empresarial: Nom i cognoms, DNI/NIE, adreça, telèfon de contacte 
i correu electrònic. 

• Dades del projecte empresarial: Nom del projecte empresarial o nom 
de l’empresa, còpia de la targeta d’identificació fiscal així com còpia 
de la declaració censal que certifiqui l’any d’inici d’activitat (aquest 
últim document només per candidatures a “Nou/va emprenedor/a”). 

• Indicar la categoria dels premis a la qual es presenta: “Nou/va 
emprenedor/a” o “Millor adaptació en temps de COVID-19” 

• Breu explicació del projecte i per què es considera idoni per guanyar 
el premi al qual es presenta basant-se en els criteris establerts de 
valoració / barems (no més de 500 paraules). 

• Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’administració: Agència Estatal 
d’Administració Tributaria (AEAT), Tresoreria General de la Seguretat 
Social, Hisenda autonòmica i Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
(Es podrà descarregar un model de declaració responsable a la web: 
www.ingenion.net) 

 
6.3. Cada projecte empresarial es podrà presentar a una única categoria dels 

premis convocats dins de la VI edició d’Ingenion. 
 

6.4. En el cas de ser seleccionat com a un dels 12 finalistes, aquests hauran 
d’assistir, presentar els seus projectes i respondre a les preguntes que els 
puguin formular, tant el jurat com els assistents durant les jornades de la VI 
edició d’Ingenion, els pròxims 12 i 13 de novembre.  

 
6.5. Les candidatures que no compleixin amb tots aquests requisits quedaran 

excloses de participació en els premis. 
 

 
7. Fases i terminis 

 
7.1. Termini de presentació de candidatures: les persones interessades podran 

presentar les seves candidatures entre el dia 5 d’octubre i les 23 hores i 59 
minuts del 25 d’octubre. Les candidatures rebudes després de la data límit 
no seran admeses. 
 

mailto:ingenion@santaeularia.com
http://www.ingenion.net/


 

 

7.2. Avaluació i selecció dels 12 finalistes: les candidatures rebudes seran 
avaluades per l’organització i el jurat corresponent i se seleccionarà un total 
de 6 finalistes per cada categoria.  

 
Se seleccionaran també 2 finalistes reserva en cada categoria amb l’objectiu 
de poder substituir qualsevol finalista que no compleixi amb els requeriments 
establerts.  

 
Tant els projectes finalistes com els reserves seleccionats, seran notificats 
abans del 2 de novembre, per correu electrònic i/o telefònicament.  

 
7.3. Presentació dels projectes: els vídeos de presentació dels 12 projectes 

finalistes enviats com a candidatura als premis seran emesos en les jornades 
de la VI edició d’Ingenion els pròxims 12 i 13 de novembre de 2020. 

 
Els 6 vídeos finalistes de la categoria “Nou/va emprenedor/a” s’emetran en 
la primera jornada del congrés corresponent al 12 de novembre, mentre que 
els 6 vídeos finalistes a “Millor adaptació en temps de COVID-19” s’emetran 
en la segona i última jornada del congrés corresponent al 13 de novembre. 

 
7.4. Lliurament de premis: el lliurament del premi al guanyador/a de la 

categoria “Nou/va emprenedor/a” serà comunicat el final de la jornada de 
matí del dia 12 de novembre, i el premi al guanyador/a de la categoria 
“Millor adaptació en temps de COVID-19” serà lliurat al final de la 
jornada del dia 13 de novembre. 
 

8. Jurat 
 
8.1. El jurat estarà format per un total de 5 persones, totes elles personal 

corporatiu, administratiu i tècnic, experts del sector empresarial i de l’àmbit 
administratiu de Santa Eulària des Riu i/o d’Eivissa, a proposta del 
departament d’Ocupació de l’Ajuntament. Les persones integrants del jurat 
seran anunciades a la pàgina web de l’esdeveniment el dia 2 d’octubre de 
2020. 
 
 

8.2. Els membres del jurat no podran ser familiars dels concursants ni estar 
compresos en causa de recusació en el articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, 
de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
 

8.3. La decisió del jurat es considerarà inapel·lable i serà comunicada a aquelles 
candidatures que hagin resultat finalistes en el termini establert en aquestes 
bases.  

 



 

 

9. Avaluació i criteris d’avaluació: Categoria “Nou/va emprenedor/a”: 
 
9.1. El procés d’avaluació de les candidatures participants en la categoria de 

“Nou/va emprenedor/a” del premis es durà a terme segons els criteris de 
valoració i barems establerts en el punt 9.3. 
 

9.2. Cada criteri de valoració o barem serà valorat pel jurat entre 1 i 10, sent 1 
la puntuació més baixa i 10 la màxima. La màxima valoració en total a 
obtenir per cada candidatura serà sempre 100.  
 

9.3. Els criteris de valoració d’acord amb els quals s’han de puntuar les 
candidatures admeses son: 

 
9.3.1. Estructura de la presentació (del vídeo) (fins a 40 punts): 

• Comunicació de la idea, producte o servei que ofereix i 
avantatges competitius (es valoraran aspectes com claredat de 
l’exposició, originalitat de la presentació, qualitat, etc.) 

• Clara comunicació de les necessitats del projecte. 
• Comunicació del retorn del projecte (possibilitats de rendibilitat 

del projecte). 
• Descripció de les capacitats de la persona o equip darrere del 

projecte (experiència i coneixements de la persona o persones 
emprenedores). 
 

9.3.2. Criteris formals (fins a 20 punts): 
• Acreditació d’empadronament o de tenir la seu fiscal a Santa 

Eulària des Riu.  
• Acreditació d’una trajectòria empresarial del projecte inferior a 3 

anys.  
 

9.3.3. Criteris propis del projecte empresarial (fins a 40 punts): 
• Creativitat, innovació i originalitat del projecte empresarial. 
• Viabilitat del projecte empresarial. 
• Estat actual del projecte empresarial.  
• Contribució a la millora del teixit productiu de l’illa d’Eivissa i, 

més concretament, al municipi de Santa Eulària des Riu.  
 

9.4. Les 6 primeres candidatures amb la puntuació més alta segons els criteris 
prèviament establerts seran considerades finalistes i seran notificades per 
correu electrònic i/o per via telefònica com a tal.  

 
9.5. Les 2 següents candidatures a les anteriors amb la puntuació més alta seran 

considerades finalistes reserva i seran notificades com a tal, per correu 
electrònic i/o per via telefònica.  
 



 

 

9.6. En cas d’empat entre candidatures, el jurat atorgarà fins 10 punts més en 
una valoració general de tot el projecte presentat juntament amb la 
documentació i el vídeo. 

 
9.7. El dia 12 de novembre es procedirà a la valoració final per part del jurat de 

les 6 candidatures finalistes, que podran obtenir fins a 10 punts segons la 
seua capacitat i adequació de les respostes ofertes al jurat i a les pesones 
assistents desprès de la presentació dels seus projectes. 

 
  

10. Criteris d’avaluació: categoria “Millor adaptació en temps de COVID-19”: 
 
10.1. El procés d’avaluació de les candidatures participants en la categoria 

de “Millor adaptació en temps de COVID-19” dels premis, es durà a terme 
segons els criteris de valoració i barems establerts en el punt 10.3. 
 

10.2. Cada criteri de valoració o barem serà valorat pel jurat entre 1 i 10, 
sent 1 la puntuació més baixa i 10 la màxima. La màxima valoració en total 
a obtenir per cada candidatura serà sempre 90.  
 

10.3. Els criteris de valoració d’acord amb els quals s’han de puntuar les 
candidatures  admeses son: 

 
10.3.1. Estructura de la presentació (del vídeo) (fins a 40 punts): 

• Comunicació de la idea, producte o servei que ofereix i 
avantatges competitius (es valoraran aspectes com claredat de la 
exposició, originalitat de la presentació, qualitat, etc.) 

• Clara comunicació de les necessitats del projecte. 
• Comunicació del retorn del projecte (possibilitats de rendibilitat 

del projecte). 
• Descripció de les capacitats de la persona o equip darrere del 

projecte (experiència i coneixements de la persona o persones 
emprenedores). 
 

10.3.2. Criteris formals (fins a 10 punts): 
• Acreditació d’empadronament o de tenir la seu fiscal a Santa 

Eulària des Riu.  
 

10.3.3. Criteris propis del projecte empresarial (fins a 40 punts): 
• Creativitat, innovació i originalitat del projecte empresarial. 
• Viabilitat del projecte empresarial. 
• Contribució a la millora del teixit productiu de l’illa d’Eivissa i, 

més concretament, al municipi de Santa Eulària des Riu. 
• Acreditació de totes les modificacions realitzades en el projecte 

com a conseqüència de la necessitat d’adaptabilitat a la nova 



 

 

situació empresarial nascuda arran de la crisi sanitària de la 
COVID-19.  

 
10.4. Les 6 primeres candidatures amb la puntuació més alta segons els 

criteris prèviament establerts seran considerades finalistes i seran notificades 
per correu electrònic i/o telèfon com a tal.  

 
10.5. Les 2 següents candidatures a les anteriors amb la puntuació més alta 

seran considerades finalistes reserva i seran notificades com a tal.  
 

10.6. En cas d’empat entre candidatures, el jurat atorgarà fins a 10 punts més 
en una valoració general de tot el projecte presentat juntament amb la 
documentació, el vídeo i l’entrevista final. 

 
10.7. El dia 13 de novembre es procedirà a la valoració final per part del 

jurat de les 6 candidatures finalistes, que podran obtenir fins a 10 punts 
segons la seua capacitat i l’adequació de les respostes ofertes al jurat i a les 
persones assistents desprès de la presentació dels seus projectes. 

 
11. Acceptació de les bases: 

 
11.1. Totes les persones participants, per la mera participació en l’activitat, 

declaren conèixer i acceptar íntegrament les presents bases. 
 

11.2. Qualsevol situació no resolta en aquestes bases serà plantejada 
directament a l’Organització, la qual dictaminarà la solució a la incidència 
plantejada, que en tot moment serà vinculant a les bases establertes i que 
serà comunicada a la persona afectada. 

 
11.3. Totes les consultes s’han de fer a través del correu electrònic 

ocupacio@santaeularia.com 
 

12. Drets 
 
12.1. Totes les persones participants, per la mera participació en l’activitat, 

autoritzen a l’Organització a publicitar tot el relatiu a la seua participació i 
consenten en la utilització, publicació i reproducció del seu nom, imatge i 
participació en qualsevol tipus de publicitat, promoció i publicació en 
qualsevol mitjà de comunicació.  
 

12.2. Concretament, l’Organització es reserva el dret de difondre les 
candidatures dels finalistes en format vídeo dins de les jornades de la VI 
edició d’Ingenion, així com la seua utilització per a fins publicitaris en 
posteriors edicions. 

 

mailto:ocupacio@santaeularia.com


 

 

 
13. Exclusió de participants 

 
13.1. L’Organització podrà, a la seva discreció i en qualsevol moment, 

excloure qualsevol participant quan per qualsevol motiu la seua intervenció 
no sigui apropiada o convenient o afecti i/o vulneri el dret a l’honor, la 
intimitat personal i familiar, la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la 
persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, 
opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o 
social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats. 
 

14. Reserva de drets de l’Organització 
 
14.1. En cas d’error, malentès o conflicte en relació amb el funcionament de 

qualsevol part de l’activitat, la decisió que prengui l’Organització serà 
concloent i es notificarà a les persones afectades.   
 

14.2. En cas que el desenvolupament d’aquesta activitat es vegi afectat per 
situacions de cas fortuït o força major o no es puguin dur a terme a causa 
de l’incompliment present, previsible o suposat de qualsevol llei o norma 
aplicable, l’Organització podrà cancel·lar-ho tot o qualsevol part d’aquesta 
activitat sense que els participants puguin fer cap reclamació. 

 
14.3. L’Organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en 

qualsevol moment. 
 

14.4. L’Organització es reserva el dret de donar de baixa automàticament 
qualsevol participant que defraudi o alteri el transcurs normal del concurs o 
realitzi pràctiques impròpies en el seu propi benefici, en detriment de tercers. 

 
  

15. Protecció de dades  
 

15.1. Les dades facilitades pels participants passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Organització i podran ser utilitzats pel titular del fitxer 
per a l’exercici de les funcions pròpies en el àmbit de les seues competències. De 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la 
portabilitat adreçant-se a la Secretaria d'aquest Ajuntament situada a la plaça 
d’Espanya, núm. 1 (Santa Eulària des Riu 07840), així com a presentar una 
reclamació davant una autoritat de control. 
 

16. Normativa aplicable i jurisdicció 
  



 

 

16.1. Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen aquestes bases, que 
s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació ́ espanyola.  
 

16.2. Per a qualsevol qüestió́ litigiosa, accés, utilització́ o contingut de les 
Bases, tant el participant com l’Organització́ renuncien expressament a 
qualsevol altre fur, i se sotmeten a la jurisdicció́ i competència exclusiva del 
jutjats i tribunals de l’ordre contenciós administratiu de Palma.  

 


