PROPOSTA D'ACORD
La realització del treball de recerca a 2n de batxillerat és un dels reptes als quals ha
d'enfrontar-se l'alumnat abans d'aconseguir el títol de batxiller. Aquest treball, que
suposa unes 70 hores de feina i computa un 10% de la nota de batxillerat, comporta
que l'alumnat s’iniciï en el veritable món de la recerca, sigui en el camp
científic-tecnològic, social o lingüístic.
El treball de recerca és una bona oportunitat per estimular els nois i noies en l'estudi
del seu entorn immediat. També és una excel·lent ocasió per premiar l'excel·lència en
els estudis, posant èmfasi en el rigor a l’hora de fer feina, la capacitat de treball i la
iniciativa personal.
És per això que la regidoria d’Ensenyament considera oportú convocar un premi als
treballs de recerca de Batxillerat anomenat Premi Josep Gras als treballs de recerca
de Batxillerat.
Els premis als quals els participants s'hi han d'inscriure prèviament, com seria el cas,
es consideren subvencions.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS) i vist l'informe tècnic que acompanya a aquest expedient, la regidora
d'Ensenyament, en ús de les atribucions que li atorga el Decret d’alcaldia numero
137/2015, de data 22 de juny de 2015, proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
Primer .- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament del Premi Josep Gras als
treballs de recerca de Batxillerat, mitjançant concurrència competitiva, amb l'objecte de
fomentar l'excel·lència en els estudis, posant èmfasi en el rigor a l’hora de fer feina, la
capacitat de treball i la iniciativa personal, que s'annexen a l'expedient i caldrà
diligenciar convenientment.
Segon.- Aprovar la convocatòria d'aquest premi pel curs 2016-17 fixant com termini
màxim d’entrega dels treballs a l’Ajuntament, el dia 1 de juny de 2017.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a exercicis futurs que es destinarà a aquesta
actuació per un import de cinc-cents euros (500€), condicionant l’efectivitat dels acords
precedents a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Quart.- Publicar l'anunci de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de
Subvencions de conformitat amb l'article 18 de la LGS i inserir una referència d’aquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb allò que
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estableix l'article 124.2 del ROAS. Així com també publicar-ho al taulell d’edictes de
l’Ajuntament, al web savall.cat i fer-ho saber als instituts INS Castellar i INS Puig de la
Creu.
Cinquè.- Sotmetre a informació pública les presents Bases Reguladores i la
convocatòria per un termini de vint dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació
de l’anunci al BOPB, de conformitat amb allò que estableix l'article 124.2 del ROAS.

Sant Llorenç Savall,
La regidora d'Ensenyament, Beatriz López González.
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