
OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’un premi al millor treball de recerca d’alumnes de 2n de batxillerat que tracti temes relacionats
amb Sant Llorenç Savall.
Així com també:
- Estimular la investigació en qualsevol tipus de tema relacionat amb Sant Llorenç Savall (biologia, història, societat, cultura...) entre els
estudiants de batxillerat.
- Premiar l'excel·lència en la realització del treball i estimular, així, la realització d'estudis superiors.
- Fer difusió dels treballs premiats al municipi, mitjançant xerrades i la seva publicació, per tal de donar-los a conèixer a la població.

Per tot això l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, oferirà en la mesura del possible, assessorament als estudiants que desitgin fer recerca,
així com també potenciarà el contacte entre els estudiants i  les entitats i associacions que puguin donar-li suport. Facilitarà als alumnes
l'accés a la informació, com ara la consulta de documentació a l'Arxiu Municipal, o altre documentació d’accés públic que pugui ser d’interès.

PARTICIPANTS
Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats a l'Institut Castellar o l'Institut Puig de la Creu, de Castellar del Vallès
que siguin o no residents a Sant Llorenç Savall,  així com també aquells alumnes residents* a Sant Llorenç Savall matriculats en qualsevol
altre centre d’ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat durant el curs 2016-17.
* La residència s’acreditarà amb un certificat d’empadronament.

TEMÀTICA
Es podran presentar al premi aquells treballs de recerca que tractin temes o aspectes relacionats amb el municipi de Sant Llorenç Savall.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
- Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grup, han de ser  originals, inèdits, comptar amb el vistiplau explícit dels/de les
tutors/es del centre de secundària i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos en el moment de presentació a aquest
Premi.
- Poden estar escrits en català, castellà o anglès.
- No hi ha cap límit de treballs presentats per centre.
- Els treballs han de ser lliurats a l'Ajuntament abans del dia 1 de juny de 2017. Cal lliurar un exemplar del treball imprès en paper i una còpia
en format digital (CD o llapis de memòria).
- Per tal de garantir l’anonimat, els treballs no han de contenir cap dada que permeti la identificació de l’autor/s/a/es. Per tant els treballs
s’han d’identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol i la temàtica, i han d’anar acompanyats d’un sobre tancat identificat amb la
mateixa etiqueta (amb el títol i la temàtica del treball), que contindrà les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre.
- La normativa de presentació dels treballs, pel que fa al format i extensió, ha d'ajustar-se a la normativa vigent que marquen els propis
instituts.

PREMI
- Es concedirà un únic premi per import de 500€ (cinc cents euros), al millor treball de recerca. A aquest import s’hi aplicarà la retenció fiscal
que s’escaigui.
- El premi pot ser declarat desert si el Jurat considera que cap treball assoleix el mínim de qualitat indispensable.

JURAT
El veredicte el decidirà un Tribunal format per les següents persones:
- La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall
- El director de l’INS Castellar, de Castellar del Vallès
- La tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall
- Un membre de Lacera (Centre d'Estudis Històrics de Sant Llorenç Savall)

DIFUSIÓ
- Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall els drets de reproducció,
distribució i comunicació pública.
- El guanyador del premi haurà d'exposar públicament el seu treball en una conferència oberta al públic.
- El treball guanyador podrà ser publicat a la revista local Lacera o al butlletí Savall.

RECOLLIDA DELS TREBALLS NO PREMIATS
Els treballs no premiats es podran recollir a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall fins al 31 d’octubre de l’any posterior a la convocatòria. Els
treballs que no s'hagin recollit durant aquest període podran ser destruïts.

NORMES SUPLETÒRIES
Per tot allò no previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, els articles
118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases serà resolta per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.

PREMI JOSEP GRAS AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT


