
BASES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI RAIMON BONAL I DE FALGÀS - 2019 
 
Objecte i persones beneficiàries del Premi: 
 

1. Hi podran concórrer tots aquells treballs de recerca fets per joves de 16 a 19 anys. Els 
treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran constar la seva 
identitat, el grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el professorat tutor i el centre al qual 
pertany. 

2. S’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna relació o aplicació 
a Canet de Mar. 

3. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que serà fruit de la 
investigació dels escolars. En cap cas, el professorat tutor responsable podrà incloure-hi 
materials seus elaborats en recerques personals prèvies (tesines, investigacions diverses, 
etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer l’estímul i la capacitat de recerca personal dels 
escolars, en consonància amb la seva edat i les seves capacitats d’anàlisi.  

4. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport (textual, 
audiovisual, digital, etc.). 

5. La persona o persones premiades de l’estudi que obtinguin el Premi cediran a l’Arxiu 
Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 

 
Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia del Premi: 
 

6. Les sol·licitud hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar com a 
molt tard el 21 de novembre de 2019. 
 

7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada pel regidor 
de Cultura i persones especialitzades en les matèries dels projectes que opten a la 
convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs presentats i seleccionarà aquell que sigui 
mereixedor del Premi. 
 

8. Els criteris utilitzats per a la valoració dels treballs són: 
- Nivell d’adequació a l’objecte del Premi (Baix/Mitjà/Alt) 
- Presentació i ortografia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Contingut, bibliografia i webgrafia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Exposició i defensa de l’objecte de la recerca. (Baix/Mitjà/Alt) 

 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels projectes 

concursants no assoleix una qualitat suficient. 10. La proposta elevada per la Comissió 
haurà de ser respectada per l’òrgan concedent.  

 
11. La quantia del Premi s’ha establert en 740,74€ que inclou el 19% de retenció de l’IRPF.  
 
12. L’alcaldia resoldrà l’atorgament del Premi sens prejudici del règim de delegacions 

s’estableixi. 
 
13. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta de La 

comissió.  


