Aquest text té caràcter merament informatiu. L’única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de novembre de 2011.

REGLAMENT DEL PREMI JUVENIL VICENÇ PLANTADA
Article 1. Objecte
Aquest reglament té com a objecte fixar el procediment que cal seguir per a la participació, la
concessió i el pagament del Premi Juvenil Vicenç Plantada, promogut pel Centre d’Estudis
Molletans (CEM), servei municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Aquest Premi, de convocatòria anual, té com a finalitat estimular la producció d’articles de
divulgació, sobre Mollet del Vallès i el Baix Vallès, basats en els Treballs de recerca de
batxillerat. Amb aquesta finalitat s’atorgarà una subvenció, en forma de premi, a la persona o
persones guanyadores del concurs i es publicarà l’article guanyador a la revista Notes. Només
es premiarà un article, independentment de la modalitat de batxillerat, sense perjudici que es
puguin concedir accèssits a altres articles presentats consistents en la publicació a la revista
Notes o bé a qualsevol altra publicació del CEM o l’Ajuntament.
Article 2. Règim jurídic
En allò no regulat en aquestes bases, el Premi Juvenil Vicenç Plantada es regeix per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, i els articles 118 al 129 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Article 3. Convocatòria
L’òrgan que correspongui de l’Ajuntament de Mollet del Vallès aprovarà, cada any, la
convocatòria del Premi, en la qual es fixarà el termini de presentació dels articles i la dotació
econòmica. La convocatòria es donarà a conèixer públicament.
Article 4. Requisits de participació
1. Poden participar en el Premi tots els alumnes que cursin segon de batxillerat i hagin
finalitzat el treball de recerca.
2. La participació pot ser a títol individual o col·lectiu, en funció del nombre d’alumnes que
signen l’article de divulgació.
Article 5. Destinataris del Premi
El destinatari final del Premi serà l’alumne o alumnes guanyadors.
Article 6. Característiques dels articles de divulgació
1. Seran fruit del treball de recerca de batxillerat.
2.

Podran versar sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials,

econòmiques, jurídiques, etc.) sempre i quan tinguin una relació directa amb Mollet del
Vallès o el Baix Vallès.
3.

Tindran l’estructura i el to propis d’un article periodístic de divulgació i, com a mínim,
recolliran l’objecte i l’objectiu del treball de recerca de batxillerat, les principals hipòtesis
de treball, el desenvolupament d’aquestes hipòtesis i les conclusions.

4.

Tindran una extensió entre 10.000 i 40.000 caràcters amb espais inclosos. A més a més,
podran incloure taules, gràfics i imatges.

Article 7. Presentació i admissió de la documentació
1. La documentació es presentarà en un sobre tancat, en el qual s’indicarà, a l’anvers, el següent:
Documentació que presenta [nom de l’alumne o dels alumnes] al [edició del Premi, escrit en
números romans] Premi Juvenil Vicenç Plantada que convoca el Centre d’Estudis Molletans.
2. La documentació que es presentarà dins del sobre és:
a)

Una còpia impresa de la sol·licitud de participació, que consistirà en un full DIN A4
amb l'estructura i la informació següents:
 Encapçalament: Sol·licitud de participació al [edició del Premi, escrit en números
romans] Premi Juvenil Vicenç Plantada.
 Títol i subtítol, si s’escau, de l’article de divulgació.
 Dades del centre educatiu: nom, adreça postal (carrer, codi postal i població), telèfon
i adreça electrònica.
 Nom i cognoms del tutor o de la tutora.
 Dades completes de tots els alumnes que signen el treball: nom i cognoms, DNI,
adreça postal (carrer, codi postal i població), telèfon fix o mòbil i adreça electrònica.
 Localitat i data.
 Signatura de l’alumne o els alumnes.

b) Una còpia impresa de l’article de divulgació.
c)

Una còpia en suport digital de la sol·licitud de participació i de l’article de divulgació.

3. El sobre, amb tota la documentació a dins, s’haurà de presentar a l’Ajuntament de Mollet del
Vallès (pl. Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès), per qualsevol de les formes admeses per l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
4. S’admetrà tota la documentació que s’adeqüi a les bases i arribi dins del termini establert, en
cada convocatòria.
Article 8. Jurat
1. Els articles de divulgació seran valorats per un jurat que tindrà la composició següent:
a) La presidència, amb veu i sense vot, l’assumirà el president/a del CEM o bé la regidoria
delegada que correspongui.
b) La secretaria tècnica, amb veu i sense vot, l’assumirà un dels tècnics municipals que
forma part del Consell Directiu i Assessor del CEM.
c) La vocalia, amb veu i vot, estarà formada per un nombre de vocals no inferior a cinc ni
superior a nou. Un dels vocals serà el director/a del CEM i, la resta, a proposta del
Consell Directiu, seran membres del Consell Assessor i professors dels centres
educatius molletans que imparteixen batxillerat. Per això, es convidarà aquests centres

que designin un professor, per a cadascun dels centres, que els representarà.
2. Els membres del jurat seran nomenats, per l'òrgan que correspongui de l'Ajuntament, en cada
convocatòria.
3. Seran d’aplicació al jurat les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que es preveuen en
els articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Article 9. Criteris de valoració dels articles de divulgació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El tema proposat i la seva originalitat.
L’aportació d’informació inèdita.
La qualitat lingüística i periodística.
L’estructuració i la presentació.
La metodologia i el rigor emprats.
L’interès general, social, històric o científic que pugui suscitar la publicació de l’article.

Article 10. Import i finançament
1.

L’import de la subvenció, en forma de premi, el fixarà l'òrgan que correspongui de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en cada convocatòria.

2.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès finançarà amb càrrec al seu pressupost la quantitat
econòmica del premi.

Article 11. Veredicte
1.

El veredicte del jurat no serà impugnable i el Premi podrà ser declarat desert.

2.

El veredicte es farà públic el dia de lliurament del premi, en el lloc, el dia i l’hora que l'òrgan
que correspongui de l’Ajuntament de Mollet del Vallès fixi en cada convocatòria.

3.

A l’acte públic de lliurament del Premi es convocarà, de manera fefaent, tots els alumnes que hi
optin i als centres educatius on estudien aquests alumnes.

Article 12. Pagament del Premi
1.

El pagament del Premi es farà efectiu en un sol termini, en el moment de fer públic el veredicte.

2.

L'òrgan que correspongui de l’Ajuntament autoritzarà el pagament del Premi, d’acord a les
condicions d’aquestes bases, a favor de la persona o persones guanyadores.

Article 13. Obligacions dels participants
La persona o persones que es presenten al Premi han de garantir la veracitat de les dades i
l’exactitud de la informació de l’article de divulgació.
Article 14. Obligacions de la persona o persones guanyadores
1.

La persona o persones guanyadores cediran al CEM i a l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
de forma no exclusiva i sense límit territorial ni temporal, els drets de reproducció,
distribució i comunicació pública de l’article de divulgació.

2.

En cas que sigui necessari, la persona o persones guanyadores es comprometen a adequar
l’article de divulgació per a la seva reproducció a la revista Notes, sense gratificacions
complementàries.

3.

La persona o persones guanyadores podran divulgar, de manera total o parcial, el seu
article sempre i quan hi facin constar, de manera explícita, que han estat guardonats amb el
Premi Juvenil Vicenç Plantada.

Article 15. Propietat intel·lectual dels articles
1.

Els drets morals d’autoria derivats de la propietat intel·lectual de l’article de divulgació
corresponen a l’autor o autors.

2.

Els drets d’explotació, de forma no exclusiva i sense límit territorial ni temporal, derivats
de la propietat intel·lectual de l’article de divulgació i, en especial, els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública, ja sigui en suport imprès, digital o
mitjançant la xarxa Internet, corresponen al CEM i a l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
inclòs també el dret de cessió a tercers dels drets d’explotació dels articles premiats.

3.

La difusió per Internet de l’article de divulgació s’efectuarà sota una llicència Creative
Commons (CC).

Article 16. Revocació del Premi
1.

El CEM o l’Ajuntament de Mollet del Vallès podran revocar el Premi en el cas que es
demostri plagi o falsedat de dades.

2.

La revocació del Premi implicarà el reintegrament dels imports abonats.

Article 17. Acceptació de les bases
1.

La participació en el Premi implica l’acceptació íntegra de les seves bases i la renúncia a
formular qualsevol reclamació.

2.

Correspon a l’Ajuntament de Mollet del Vallès la facultat de resoldre qualsevol qüestió
que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.

Disposició Final
L’entrada en vigor d’aquest reglament deroga les anteriors bases del Premi Juvenil Vicenç
Plantada, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès en data 22 de febrer de 2001
i modificades posteriorment pel Ple en data 24 de novembre de 2003.

