

els valors de transformació, espiritualitat i canvi social



els eixos temàtics i les accions de commemoració que formen part Manresa 2022



el camí ignasià



Ignasi de Loiola i la seva relació amb la ciutat



la projecció de la ciutat de Manresa arreu del món a través dels anteriors conceptes.

2. La dotació del premi és de 500 euros (impostos inclosos).
3. Poden participar-hi l’alumnat de batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior de
qualsevol dels centres de secundària del Bages que entreguin el treball de recerca el curs
2022-2023 en el cas de batxillerat i 2021-2022 en el cas de Cicles Formatius de Grau
Superior.
4. Els treballs que optin al premi han d’estar avaluats pel centre educatiu i han d’aportar la
següent documentació:
a. Resum d’una pàgina A4 sobre la tesis i conclusions del treball, segons normativa d’estil
marcada per cada centre educatiu.
b. Text original i inèdit incloent annexos, imatges, etc. Es poden afegir materials en format
digital amb el suport que s’escaigui (memòria o online), segons normativa d’estil marcada
per cada centre educatiu.
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1. El premi s’adjudicarà a un treball de recerca de batxillerat o de cicle formatiu de grau
superior que tracti una temàtica relacionada amb Manresa 2022 Transforma en qualsevol
d’aquestes línies:

CVE 202110123181

Bases

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Premi Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma

https://bop.diba.cat

El text de les Bases generals reguladores del premi Treball de Recerca Manresa 2022
Transforma. és el següent:

Pàg. 1-2

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 23 de setembre del 2021, va aprovar inicialment
les bases generals reguladores del premi “Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma”.
En compliment d’allò previst a l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, se sotmet a informació
pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi formulat cap al·legació o impugnació, l’acord d’aprovació
esdevindrà definitiu.

c. Cada treball haurà d’anar signat únicament amb un pseudònim i les dades personals no
poden constar ni a la portada ni al cos del treball.
d. En un sobre tancat o en un arxiu adjunt caldrà adjuntar la fitxa identificativa on hi consti
nom i cognoms de l’alumne, centre al qual pertany, tutor/a i dades de contacte d’ambdós
(telèfon i correu electrònic).
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7. En el cas que el jurat així ho consideri i que hi hagi diverses propostes de qualitat
suficient, es podrà convocar als finalistes escollits pel jurat a una defensa pública del treball
per valorar amb profunditat les propostes.
8. El jurat podrà declarar el premi desert.
9. En la concessió del premi es tindran en compte els criteris següents: correcció en el
tractament dels temes plantejats (claredat en el plantejament inicial i en l’exposició),
presentació del treball (estructura, presentació, ús adequat de la llengua), capacitats
desenvolupades per l’alumnat en l’elaboració del treball (capacitat de síntesi, valoració
crítica, creativitat, idoneïtat de les fonts d’informació, capacitat d’extreure dades significatives
per al desenvolupament del treball).
10. El veredicte del jurat es farà públic al voltant del 25 de març del 2023, data que
commemora l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa.
11. L’original del treball final presentat es dipositarà a l’Arxiu Comarcal del Bages i/o a la
Biblioteca del Casino per a consulta pública.
12. L’Ajuntament de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes
bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament pel sol fet de presentar-se a la
convocatòria del premi.
13. La presentació de sol·licitud de participació també comporta la declaració de no incórrer
en cap de les causes establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre
general de subvencions i estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa així com l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir la seva
acreditació a través de mitjans telemàtics.

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-2
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6. El jurat, que serà nomenat per resolució administrativa en l’acte de convocatòria, estarà
format per persones de l’àmbit educatiu, persones relacionades amb el projecte Manresa
2022 Transforma i un representant de l'Ajuntament de Manresa, membre de la Comissió de
seguiment Manresa 2022. Les decisions que prenguin seran inapel·lables.

Data 15-10-2021

d. Enviament d’una còpia en paper i una en format digital a les oficines de Correus
mitjançant correu certificat. En cas d’optar per aquesta opció de correu administratiu, serà
necessari que el candidat enviï per correu electrònic la còpia del resguard d’enviament al
correu manresa2022@ajmanresa.cat a molt tardar el dia natural següent de l’acabament del
termini per tal que la seva sol·licitud es tingui en compte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b. Per correu electrònic a manresa2022@ajmanresa.cat amb l’assumpte Premi TDR
Manresa 2022 Transforma. La sol·licitud es considerarà rebuda quan el sol·licitant rebi
l’acusament de rebuda en resposta al correu electrònic.
c. Entrega d’una còpia en paper i/o una en format digital a l’oficina de Manresa 2022 (plaça
Major, 1, 4a planta, Servei de Presidència) o al registre Central de l’Ajuntament de Manresa
(Oficina d’Atenció Ciutadana OAC – plaça Major nº1 bx).

A

5. Aquesta documentació s’haurà de lliurar abans del 15 de febrer de 2023 (inclòs) per una
de les següents vies:
a. Via instància a l’Ajuntament de Manresa a través de l’Oficina Electrònica del portal web
www.manresa.cat
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Manresa, 1 d’octubre de 2021
Elelectrònicament
regidor delegat de Turisme
Signat
per: JOAN
Joan CALMET
Calmet Piqué
PIQUÉ
Data: 04/10/2021
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Lloc: Manresa

