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Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aproven la convocatòria i les bases 
reguladores dels Premis de la URV a treballs de recerca de l’Ensenyament 
Secundari.

Primera. Objecte de la cOnvOcatòria

el consell Social de la Universitat rovira i virgili convoca per primera vegada els Premis consell 
Social Urv a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior 
(cFGS) corresponents al curs acadèmic 2006-2007, elaborats per alumnes de centres de secundària de les 
comarques de tarragona.

SeGOna. reqUiSitS 

requisits dels sol·licitants: 

- ser alumne de batxillerat o cFGS d’un centre de secundària de les comarques de la demarcació 
de tarragona 

- haver presentat un treball de recerca o de síntesi durant el curs acadèmic 2006-2007

requisits del treball: 

- ser un treball original i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària, que 
podrà avalar un màxim de sis treballs

- pot estar relacionat amb qualsevol àmbit científic

- ser guiat i avaluat pels professors que hagi designat el centre per assumir la tutoria

tercera. cOmPatibilitat 

la presentació dels treballs a aquesta convocatòria comporta el compromís de no presentar-los a 
convocatòries de característiques semblants atorgats per altres universitats.

aquest premi és incompatible amb l’obtenció de qualsevol ó’

qUarta. PreSentació de treballS 

els treballs es presentaran en suport paper i també en suport informàtic (disquet o cd), en ambdós 
casos per duplicat, juntament amb l’imprès de sol·licitud normalitzat que es pot trobar a la pàgina web del 
consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html). 

cal identificar cada treball amb una etiqueta on només figurarà el títol i l’àrea a la qual es presenta. les 
dades identificatives de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre no han d’aparèixer en cap part del 
treball, ni en la documentació impresa ni en la digital.

en un sobre tancat, identificat exteriorment el títol i l’àrea, s’indicaran les dades de l’autor o autora, del 
tutor o tutora i del centre, mitjançant un imprès normalitzat que es pot trobar a la web del consell Social 
(http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html) on hi consti el vistiplau de la direcció del centre. ()

les sol·licituds i tota la documentació que s’hi acompanya es presentarà a la Secretaria del consell 
Social (c/ escorxador s/n, 43003 tarragona), o en la forma que estableix l’article 38 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
en aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del consell Social 
mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds. 

el consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient 
per tramitar la seva sol·licitud. els estudiants hauran d’aportar en un termini màxim de 10 dies hàbils la 
documentació requerida pel consell; en cas de no fer-ho, el jurat entendrà que desisteixen en la seva 
sol·licitud i arxivarà l’expedient sense més tràmit.

cinqUena. termini 

aquesta convocatòria estarà oberta fins a les 12 h del migdia del 25 de maig de 2007.

SiSena. dOtació ecOnòmica 

S’atorgaran un màxim de 10 premis. cadascun d’ells consistirà en:

- un ajut econòmic per l’import corresponent als crèdits matriculats en el primer curs de qualsevol 
titulació oficial en centres integrats de la Urv, per al curs acadèmic 2007-2008

- un ordinador portàtil per a l’estudiant

- un val de 300 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball per a l’adquisició de 
material didàctic i/o bibliogràfic
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Setena. diFUSió delS PremiatS 

després que els guardonats hagin formalitzat la matrícula a la Urv per al curs acadèmic 2007-2008, en 
un acte públic es lliuraran els premis als estudiants.

cas que es produeixi un canvi d’universitat per qualsevol motiu, o un abandonament dels estudis, el 
premi s’haurà de retornar a la Urv.

vUitena. criteriS de valOració

el jurat valorarà prioritàriament els criteris següents:

- el rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball (fins a 40 punts)

- l’originalitat en el plantejament del tema i la metodologia emprada (fins a 40 punts)

- la capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús 
d’aquestes fonts (fins a 40 punts)

- l’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de 
recursos gràfics (fins a 30 punts)

- l’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi (fins a 30 punts)

- altres valors que consideri el jurat (fins a 20 punts)

Puntuació màxima: 200 punts.

la puntuació mínima que cal obtenir per ser guardonat amb aquest Premi és de 100 punts.

nOvena. jUrat del Premi 

aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:

- el rector de la Urv, o persona en qui delegui

- el president del consell Social, o persona en qui delegui

- el director dels serveis territorials d’educació a tarragona, o persona en qui delegui

- Un professor o professora d’ensenyament secundari ??

- Un representant del consell d’estudiants de la Urv, designat pel consell d’estudiants

- el secretari executiu del consell Social, que actuarà, a més, com a secretari del jurat ??

en cas de considerar-ho convenient, el jurat pot demanar l’assessorament tècnic i professional que 
consideri necessari per completar l’avaluació dels treballs.

deSena. reSOlUció de la cOnvOcatòria

el procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del jurat es 
farà pública abans del 30 de juny de 2007 per comunicació escrita als guardonats i, públicament, a través 
de la pàgina web del consell Social (http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html) i utilitzant 
qualsevol altre mitjà que el jurat consideri oportú. 

la resolució de les sol·licituds que no s’hagin notificat en el termini establert s’entendran desestimades 
per silenci administratiu. 

el jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes bases, i 
redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. el secretari del jurat ho comunicarà als 
interessats i els retornarà les còpies lliurades. 

els premis es podran declarar deserts. 

el jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada, integrada per candidats que no hagin estat 
guardonats. en cas de renúncia d’algun guardonat o la manca de lliurament del document d’acceptació 
previst en la base dotzena, el jurat podrà atorgar el premi al candidat que correspongui segons l’ordre de 
la llista de reserva.

contra la resolució del j urat o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen 
la via administrativa, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el Ple del consell Social en 
el termini d’un mes des de l’endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s’hauria d’haver 
produït—, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.

Onzena. reSPOnSabilitat del material i retOrn delS treballS 

el consell Social no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre deteriorament del 
material presentat. 



33 FOU 49 / Consell de Govern de 2 de maig de 2007 / Tercera missió

els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dins del termini de tres mesos comptats a partir de la data en que 
es faci pública la resolució del jurat. Un cop exhaurit aquest termini s’entendrà que els seus autors hi renuncien.

dOtzena. ObliGaciOnS delS GUardOnatS Pel Premi 

en el moment d’acceptar i obtenir la condició de guardonat, l’estudiant signarà un document d’acceptació del premi, 
mitjançant el qual cedirà a la Universitat rovira i virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i/o la seva difusió 
pública per internet. en qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària 
al qual pertany.

tretzena. accePtació de leS baSeS i nOrmativa d’aPlicació

la participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l’estudiant, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la 
falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació d’aquest premi.

Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error, ocultació 
o falsejament de dades que en comportin la revocació, el beneficiari haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

en tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol iX del text refós 
de la llei de finances públiques de catalunya, aprovat per decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Informació: Secretaria del consell Social de la Urv. tel. 977 558 716


