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BASES REGULADORES DEL PREMI MONTSERRAT CASAS DE TREBALLS DE 
RECERCA DE BATXILLERAT 

 
 
L’ajuntament d’Hostalric vol crear un premi de treball de recerca de batxillerat amb 
l’objectiu de potenciar l’esperit de recerca entre l’alumnat de batxillerat del Institut 
Vescomtat de Cabrera vinculant la seva investigació al poble i la vida d’Hostalric.  
 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte del premi 
Aquest premi té per objecte valorar els millors treballs de recerca de batxillerat que 
tinguin com a objecte d’investigació de qualsevol disciplina del municipi d’Hostalric. 
 
 
Article 2. Denominació del premi 
Aquest premi s’anomenarà: “Premi Montserrat Casas”.  
 
Al ser un premi de caràcter anual, cada any figurarà a la denominació l’edició 
d’enguany.  
 
Article 3. Règim de la convocatòria  
Aquests premis seran anuals i en les respectives convocatòries es determinarà el 
termini i lloc de presentació, així com la data, hora i lloc de l’acte de lliurament de 
premis.  
 
L’òrgan competent per aprovar la convocatòria serà la Junta de Govern Local.  
 
La convocatòria es publicarà al taulell d’anuncis de la Corporació.   
 
 
CAPÍTOL SEGON. LES CANDIDATURES 
 
Article 4. Presentació de candidatures  
Els treballs s’hauran de fer arribar a  l’institut Vescomtat de Cabrera de manera 
presencial o bé a través del correu  b7006733@xtec.cat  
 
El termini de presentació es fixarà anualment a la convocatòria.  
 
En el treball original no hi podrà constar el nom de l’autor/a, hi haurà de constar un 
pseudònim. S’hi adjuntarà un sobre tancat, a la part exterior del qual figurarà el títol del 
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treball i el pseudònim. A l’interior hi constaran les dades personals de l’autor/a: nom, 
cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i data de naixement.  
 
En cas d’enviar l’obra per correu electrònic caldrà escriure a l’Assumpte  “Premi 
Montserrat Casas. Títol del treball. I indicar les dades personals: nom i cognoms, 
adreça, telèfon, adreça electrònica i data de naixement, en el cos del missatge. 
 
Les candidatures que no compleixin amb total exactitud aquestes normes de 
presentació seran automàticament desqualificades.  
 
Article 5. Requisits formals de les obres 
 
Els treballs de recerca que es presentin hauran de ser obres inèdites desenvolupades 
en el tema objecte d’aquest premi. El format dels treballs serà el que el centre educatiu 
estableixi per al treball de recerca. 

 
Al treball i a la documentació que formi part del mateix, no hi ha d’haver cap referència 
expressa que pugui indicar qui és la persona que l’ha realitzat i/o el centre docent per 
tal de garantir l’anonimat. 

 
Tampoc hi ha d'haver referències indirectes que permetin deduir l'auditoria del treball 
(referències a familiars, a tutors de treball, fotografies sense difuminar a l’autor/a, 
enllaços a plataformes virtuals que portin el nom de l’autor/a, etc...). 

 
Article 6. Acceptació de les bases 
 
La presentació d’una candidatura implica l’acceptació tàcita i íntegra d’aquestes bases.  
 

 
CAPÍTOL TERCER. EL JURAT 
 
Article 7. Composició del jurat 
 
El jurat del Premi estarà format per membres de l’IES Vescomtat de Cabrera, de 
l’Ajuntament d’Hostalric, i una persona de reconeguda trajectòria professional dins el 
món acadèmic i cultural.   
 
El premi es pot declarar desert si cap treball no arriba a la qualitat necessària a parer 
del jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable. 
 
Els membres del jurat es faran públics el dia de l’entrega de premis.  
 
 
Article 8. Funcionament 
Els acords del jurat s’adoptaran per majoria i no podran ser objecte de cap tipus de 
recurs.  
 



 
 
 
El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat.  
 
Es valorarà: 

 
Criteris de valoració 

 
Puntuació 
màxima 

L’interès específic per al municipi d’Hostalric de la realitat triada com a objecte 

d’estudi 

2 punts 

L’adequació de la metodologia utilitzada en el treball als objectius plantejats i als 

continguts presentats 

2 punts 

La capacitat de resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts 

d’informació i l’ús d’aquestes fonts 

2 punts 

L’originalitat del treball i el plantejament dels seus objectius, la creativitat, el 

rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball 

2 punts 
 

La presentació, l’estructuració i la correcció, l’ús adequat de la llengua i la 

capacitat de síntesi 

2 punts 

 
 
CAPÍTOL QUART. EL PREMI 
 
Article 9. Concessió  
Els premis s’entregaran el dia fixat en la convocatòria. L’Ajuntament d’Hostalric no es 
farà càrrec de les despeses per assistir-hi.  
 
Els premis seran entregats mitjançant xec bancari nominatiu a favor dels guanyadors 
durant l’acte institucional d’entrega dels Premis. 

 
Per donar compliment a la normativa legal els perceptors d'aquests premis seran 
declarats dins del model anual 347 de l'Agència Tributària i també a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 
 
 
Article 10. Règim econòmic del premi  
 
El jurat concedirà dos premis.  
- Un primer premi de 650,00€, pel treball de recerca que basi l’objecte d’estudi 
en el municipi d’Hostalric amb millor puntuació obtinguda 
- Un segon premi t de 350,00 € pel treball de recerca que basi l’objecte d’estudi 
en el municipi d’Hostalric amb la segona millor puntuació obtinguda. 
 
La quantia màxima destinada a aquest concurs és de 1.000,00 €, inclòs l’import 
corresponent  a la retenció en concepte d’IRPF en el seu cas, amb càrrec a la partida 
del pressupost municipal anual d’activitats formatives complementàries.  



 
 
 
 
La seva dotació es troba subjecte a la normativa fiscal vigent.  
 
Article 11. Divulgació de l’obra premiada  
Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi, l’autor/a 
cedirà a l’Ajuntament d’Hostalric, sense límit temporal, el dret a publicar el treball i/o 
fer-ne la comunicació pública per la xarxa d’Internet. En qualsevol cas, en la difusió 
s’indicaran el nom de la persona guanyadora. 
 
CAPÍTOL 5. ALTRES DISPOSICIONS DE FUNCIONAMENT 
 
Article 12. Imprevistos  
Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases serà resolt per la comissió 
organitzadora o el jurat qualificador segons quina sigui la seva competència. 
 
En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació: 
 

• Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot 
accedir clicant   el següent enllaç: https://www.hostalric.cat/ 

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o 
del subjecte. 
 
 
 
 
Signat electrònicament, 


