BASES DEL“PREMI DE RECERCA MIQUEL SEGURA”

1- Presentació.
1.1- L’Ajuntament de Rubí estableix el “Premi de recerca Miquel Segura” per a
aquells treballs d'investigació dels alumnes de Batxillerat dels centres
d'educació secundària de Rubí que siguin realitzats de forma individual o en
col· laboració i que hagin dut a terme al centre on estan inscrits.
1.2- D'acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel· lectual, és
treball en col· laboració aquell que sigui resultat unitari de la participació de varis
autors, persones físiques o jurídiques, signant-lo tots ells.
1.3- La temàtica, el contingut i l'extensió dels treballs és lliure. Ha de ser, però,
una recerca emmarcada en qualsevol de les matèries curriculars, o bé que
estigui plantejada de manera interdisciplinar, segons el que estableix
l'ordenació curricular de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats: Arts,
Ciències de la Naturalesa i de la Salut, Humanitats i Ciències Socials i
Tecnologia.
1.4- El jurat premiarà el millor treball d’investigació no publicat.

2- Criteris de valoració.
2.1- Per a la valoració dels treballs presentats el Jurat tindrà en compte, de
forma prioritària, els següents criteris d'avaluació que segueixen els centres de
secundària per als treballs de recerca de Batxillerat:
A) Contingut (a nivell de 2n de Batxillerat):
- qualitat de la informació continguda
- capacitat expositiva

B) Metodologia:
- explicació dels objectius
- desenvolupament del treball
- conclusions
- bibliografia

C) Consecució dels objectius de la recerca.
2.2- També es tindran presents els següents aspectes: esforç de síntesi, bona
presentació del treball, faltes d'ortografia i sintaxi.
3- Documentació.
3.1- Per a prendre part en la convocatòria serà necessari presentar els treballs
que optin al Premi en paper escrit, format DIN A-4, mecanografiats a doble
espai per una sola cara, amb original i dues còpies.
3.2- A més, s'acompanyarà el corresponent suport informàtic o s'adreçarà per
correu electrònic dirigit a l'adreça que estableixi l'òrgan convocant. En aquest
darrer cas, l'Ajuntament de Rubí confirmarà la recepció del correu pel mateix
sistema. El correu electrònic haurà de ser anònim i enlloc, inclosa l'adreça del
remitent, hi podrà constar cap dada d'identificació de l'autor o autors o del
centre educatiu al que pertanyen.
3.3- Als treballs s'hi poden adjuntar altres mitjans o elements tècnics de suport
complementaris per a la seva comprensió.
3.4- Els suports informàtics i els altres mitjans o elements tècnics de suport
complementaris duran adherida una etiqueta identificativa únicament amb el
títol del treball.
3.5- Les candidatures es presentaran en sobre tancat, i amb el lema "___ è
Premi de recerca Miquel Segura". El contingut d'aquest sobre serà el següent:

- l'original i les dues còpies del treball, juntament amb el suport informàtic i, si
s'escau, els altres mitjans o elements tècnics de suport complementaris.
- una còpia de l'enviament i/o de la confirmació de recepció del correu
electrònic.
- un petit sobre tancat, a l'exterior del qual hi figurarà el títol del treball i, a
l'interior, el nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon de l'autor o dels autors, el
centre educatiu i el nom i cognom del tutor. En cap cas aquestes dades no
poden constar al treball, al format informàtic o als altres mitjans tècnics, ni al
correu electrònic.
3.6- En el moment de la presentació del sobre al Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Rubí, caldrà adjuntar-hi una instància en la que només es farà
constar el títol del treball i en la que es sol· licitarà prendre part en la
convocatòria.
3.7- Els treballs es presentaran en llengua catalana, excepte els que
corresponguin a les matèries de llengua castellana o altres llengües
estrangeres.

3.8- Totes les actuacions administratives s'entendran, en primer lloc, amb
l'autor o qualsevol dels autors i, en el seu defecte, amb el tutor o, en darrer
terme, el representat del centre d'educació secundària.
3.9- El termini per a solucionar defectes de forma o per a aportar documentació
preceptiva serà de deu dies hàbils des que l’Ajuntament de Rubí ho requereixi
a l’interessat, tutor o representant del centre d'educació secundària, amb
l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense donar-ne compliment, es
tindrà per no presentada la candidatura al Premi.
4- Terminis de la convocatòria.
4.1- L’òrgan convocant establirà els terminis per a la presentació de
candidatures, la data en què es farà públic el veredicte del jurat i el lliurament
dels premis.
4.2- Quan s'utilitzi el correu electrònic per a enviar el treball, s'haurà d'haver
tramès abans de la finalització del termini de presentació de candidatures.
5- Jurat.
5.1- El jurat, Presidit per la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Rubí, estarà
format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents
disciplines de les modalitats del Batxillerat i persones vinculades al món de
l'educació.
5.2- La identitat dels membres del jurat es farà pública amb el veredicte.
5.3- Si ho considera oportú, el jurat podrà sol· licitar informació addicional i ferne les comprovacions necessàries.

6- Característiques del Premi.
6.1- D'entre tots els treballs presentats es seleccionaran els millors que seran
els finalistes. El nombre màxim de finalistes l'establirà l'òrgan convocant. Entre
els finalistes s'escollirà un, que serà el guanyador.
6.2- El Premi del guanyador consistirà en:
- la publicació del treball, l'any següent, dins una col· lecció editada per
l'Ajuntament de Rubí i titulada "Joves Investigadors".
- el pagament d'una quantitat de diners a l'autor o autors.
- el pagament d'una quantitat de diners al centre educatiu al qual pertanyen
l'autor o autors.

- el lliurament a l'autor o a cadascun dels autors d'un diploma acreditatiu.
6.3- El Premi dels finalistes consistirà en:
- el pagament d'una quantitat de diners.
- el lliurament a l'autor o a cadascun dels autors d'un diploma acreditatiu.
6.4- L'òrgan convocant establirà l'import brut del Premi corresponent al
guanyador i del corresponent als finalistes, sobre els quals es practicaran les
retencions fiscals que pertoquin.
6.5- El pagament de l'import del Premi es farà a l'autor o a qualsevol dels
autors. En aquests darrer supòsit, el perceptor assumirà la responsabilitat del
repartiment entre els altres autors en la forma per ells convinguda.
El pagament de l'import del Premi corresponent al centre educatiu es farà
directament al centre.
6.6- En cas que l'import del Premi del guanyador, inclòs el centre educatiu, o
dels finalistes sigui patrocinat per tercers, total o parcialment, aquests podran
efectuar el pagament directe als beneficiaris, en quin supòsit adquiriran també
les obligacions fiscals corresponents.
6.7- Per tal d'assegurar la correcta edició i publicació del treball guanyador
conforme al disseny que aprovi l'Ajuntament de Rubí, el seu autor o autors
estaran obligats a facilitar tota la documentació original, gràfica o escrita, i la
informació que se'ls demani, com també a presentar-se en les oficines
municipals sempre que siguin requerits a aquest efecte. En cas d'incompliment
d'aquestes obligacions, l'Ajuntament de Rubí es reserva el dret a no editar i
publicar el treball guanyador.
6.8 L'Ajuntament de Rubí podrà, si cal, adaptar el treball guanyador a les
necessitats d'impressió.
6.9- En cap moment l'Ajuntament de Rubí assumirà responsabilitats per raó del
contingut i de les manifestacions que hi constin en el treball guanyador.
6.10- El jurat, a l’hora d’adjudicar el Premi, podrà declarar-lo desert. La
participació en el Premi comporta el ple reconeixement i acceptació del
veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel· lable.
7- Propietat dels treballs.
7.1- La propietat intel· lectual del treball o treballs guanyadors i finalistes
correspondrà al seu autor o autors, en la forma que entre ells s’hagi convingut.

7.2- Això no obstant, l’atorgament del Premi comportarà sobre el treball o
treballs guanyadors i finalistes la cessió no exclusiva i gratuïta, en favor de
l'Ajuntament de Rubí, de tots els drets de propietat intel· lectual de contingut
econòmic i els drets d'explotació, en especial, els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o
format, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics.
L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets lliurement, sense limitacions
de tipus temporal o territorial, ni de cap altre, sense que en cap cas sigui
necessària l'autorització de l'autor o autors, els quals no tindran dret a cap tipus
de remuneració, percepció, participació, compensació ni indemnització per raó
d'aquell exercici ni de la cessió de drets.
A tall d'exemple, l'Ajuntament de Rubí podrà exhibir els treballs amb ocasió de
xerrades, conferències, exposicions o altres esdeveniments similars, siguin en
espais de titularitat pública, municipal o no, o privada. També podrà reproduirlos en un mitjà o format que permeti la seva comunicació pública (publicacions,
pòsters, fulletons, tríptics, audiovisuals, etcètera), obtenir-ne quantes còpies
desitgi, posar-los a disposició del públic per al seu ús i consulta, i distribuir-los
entre administracions, institucions i particulars amb l’objecte de difondre'ls i de
donar-los a conèixer.
Queda autoritzat expressament l'Ajuntament de Rubí per a què divulgui els
treballs en la forma i pels mitjans que consideri més adients.
L'Ajuntament de Rubí podrà exercir els seus drets sobre un fragment o part
dels treballs, llevat que això desvirtuï llur finalitat o objectiu.
Qualsevol utilització del contingut d'aquest material només podrà fer-se amb
finalitats divulgatives, culturals, docents, d'investigació o similars, fent ressenya
de l'obra i dels autors.
Totes les anteriors actuacions les podrà portar a cap l'Ajuntament de Rubí
directament o en col· laboració amb altres administracions, organismes o
institucions públiques o privades i particulars, sense que calgui l'autorització de
l'autor o autors.
7.3- En les altres reproduccions que facin l’autor o autors, guanyadors o
finalistes, del seu treball, estaran obligats a fer constar en la primera pàgina el
suport que han rebut de l’Ajuntament de Rubí i una referència al "Premi de
recerca Miquel Segura" que els va guardonar. Així mateix, cediran gratuïtament
en propietat a l’Ajuntament de Rubí cinc dels seus exemplars, els quals podran
ser destinats per aquest, d’acord amb els termes anteriorment exposats.
7.4- En cas que l'Ajuntament de Rubí exerciti aquests drets sobre els treballs
finalistes, el seu autor o autors tindran les obligacions establertes a la base 6.7,
sent també d'aplicació les bases 6.8 i 6.9.
7.5- Els treballs no premiats romandran a disposició dels interessats durant el
termini d'un mes des de l'acte de lliurament dels premis. Un cop transcorregut,

si no han estat retirats, l’Ajuntament de Rubí podrà procedir a la seva
destrucció, sense que això origini dret a cap tipus d'indemnització o
compensació.
7.6- Els treballs no premiats que versin, total o parcialment, sobre temes
relacionats amb la ciutat de Rubí, estaran subjectes al mateix règim de cessió
de drets en favor de l'Ajuntament de Rubí que s'estableix per als treballs
guanyador i finalistes.
8- Obligacions dels participants.
La participació en el Premi comporta per als autors l’acceptació plena
d’aquestes bases i, en especial, la cessió no exclusiva i gratuïta dels drets
esmentats sobre els treballs, així com l’autorització per al seu exercici.

9- Informació i consulta de les bases.
L’òrgan convocant establirà els mecanismes necessaris d’informació al públic i
consulta de les presents bases.

10- Òrgan convocant.
Es designa la Junta de Govern Local com a òrgan convocant de cada edició del
Premi, amb les funcions que aquestes bases atribueixen a aquest òrgan.

