BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI CIUTAT DE
BORRIANA D’INVESTIGACIONS HISTÒRIQUES
BASE 1a. Objecte
Aquest concurs està organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Borriana
i té com a objecte fomentar l’estudi i la investigació de la història local.
BASE 2a. Requisits de les persones participants
2.1

CATEGORIA GENERAL:

2.1.1 Poden concórrer a aquest concurs totes les persones físiques de més de 18
anys.
2.1.2 Es poden presentar treballs elaborats per un equip d’investigació format per
diverses persones.

2.2 CATEGORIA FRANCESC ROCA I ALCAIDE PER A ESTUDIANTS DE L’UJI:
2.2.1 En aquesta categoria poden concórrer únicament estudiants del Grau d'Història i
Patrimoni o dels màsters i postgraus vinculats amb les àrees del Departament
d'Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló.
2.2.2 Els treballs d'aquests estudiants poden ser d'autoria individual o bé col·lectiva.
BASE 3a. Presentació dels treballs
3.1 Els treballs poden presentar-se des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria d’aquests premis en el Butlletí Oficial de la Província fins al dia 1 de
setembre de 2017.
3.2 Els treballs s'han de presentar de manera anònima i, per tant, no poden presentarse amb la firma de l’autor ni amb qualsevol altre signe que poguera identificar-ne
l’autor.
3.3 Els treballs han d’entregar-se a la Secció IV de l’Ajuntament de Borriana (pl. Major,
núm. 1-2a planta), en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres hàbils.
3.4 Cada treball ha d’entregar-se imprés en paper i també en format digital (Word o
OpenOffice Writer o LibreOffice Writer per a textos i JPG o TIF per a gràfics o imatges
amb una qualitat de 300 ppp) en suport CD, DVD, llapis de memòria o disc dur extern.
3.5 Els treballs -en paper i format digital- s’han d'introduir en un sobre a l’exterior del
qual ha de figurar escrit únicament “PREMI CIUTAT DE BORRIANA
D’INVESTIGACIONS HISTÒRIQUES”, consignant a continuació la categoria en la
qual participa el treball: “GENERAL” o “FRANCESC ROCA I ALCAIDE”.
En l'esmentat sobre s’ha d'introduir, a més, un altre sobre tancat amb el títol del treball

a l’exterior, i les dades següents del concursant a l’interior: nom, cognoms, DNI,
domicili, telèfon de contacte i correu electrònic. El títol del treball ha de figurar també
tant en l’exemplar imprés com en el suport digital. En cas de presentar-se treballs
elaborats en equip d’investigació, els autors han de fer constar en el sobre adjunt les
dades d’identitat de tots els integrants del grup.
3.6 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, l’Ajuntament de Borriana, com a responsable del tractament de
les dades personals demanades en ocasió del present Concurs, informa que les dades
s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal als fins del present concurs. Es
garanteix l’exercici per la persona interessada dels seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes que preveu l'esmentada Llei.
BASE 4a. Requisits de les obres
4.1 El tema és la història de Borriana i el seu entorn immediat si escau (tenint en
compte que Borriana ha de ser l'eix central i la part principal del treball).
4.2 Idioma: els treballs poden estar escrits en valencià o en castellà.
4.3 L'extensió del treball:
4.3.1 CATEGORIA GENERAL: no ha de ser inferior a 100 fulls ni superar 150 fulls en
total, incloent-hi tant el text com les imatges, annexos, etc. que puga contenir el treball.
4.3.2 CATEGORIA FRANCESC ROCA I ALCAIDE PER A ESTUDIANTS DE L’UJI: no
ha de ser inferior a 30 fulls ni superar 50 fulls en total, incloent-hi tant el text com les
imatges, annexos, etc. que puga contenir el treball.
4.4 Format: els fulls han de ser A4 amb lletra Times, mida 12, interlineat 15 pt exacte,
marges normals, 46 línies per full.
4.5 Els treballs no poden haver estat publicats ni tampoc poden haver estat guardonats
en altres concursos.
4.6 Els autors han d'assumir totes les responsabilitats legals pel contingut dels seus
treballs de forma exclusiva.
BASE 5a. Publicitat de les bases de la convocatòria
S'ha de donar publicitat de les bases i convocatòria per mitjà d’anuncis en els taulers
d’anuncis de l’Ajuntament de Borriana, en el web d’aquest Ajuntament,
www.burriana.es, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en la base de dades
nacional de subvencions, en xarxes socials i en distints mitjans de comunicació.
BASE 6a. Premis
6.1 CATEGORIA GENERAL: s’ha d'atorgar un únic premi de 1.000 € i el treball
guanyador ha de ser publicat per l’Ajuntament de Borriana. L’Ajuntament de Borriana
ha d'entregar un total de 50 exemplars del treball publicat a l’autor o autors d'aquest.

6.2. CATEGORIA FRANCESC ROCA I ALCAIDE PER A ESTUDIANTS DE L’UJI: s’ha
d'atorgar un únic premi de 200 € i el treball guanyador ha de ser publicat per
l’Ajuntament de Borriana. L’Ajuntament de Borriana ha d'entregar un total de 10
exemplars del treball publicat a l’autor o autors d'aquest.
BASE 7a. Procediment de concessió dels premis i criteris objectius de
concessió
7.1 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és el funcionari responsable
de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Borriana.
La concessió dels premis s'ha de fer pública a través dels mitjans de comunicació
locals, en el tauler d’anuncis municipal i en el web de l’Ajuntament.
7.2 Criteris objectius de concessió:
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3.e de la LGS, les obres presentades
s'han de valorar tenint en compte els següents criteris objectius de valoració:
- Interés i originalitat del tema.
- Caràcter específic de les investigacions (enfront de les de tipus general).
- Metodologia d’investigació i fonts utilitzades: diversitat, ús de fonts primàries, fiabilitat,
etc.
- Citacions de la bibliografia utilitzada.
- Citacions de la procedència de la documentació utilitzada.
- Correcció en les citacions de la bibliografia i la documentació utilitzant el mètode
americà.
- Inclusió d’annexos amb material fotogràfic i/o documental. S'ha de valorar
especialment la documentació inèdita.
- Estructura del treball.
- Correcció ortogràfica i gramatical del treball.
BASE 8a. Composició i decisió del jurat
8.1 El jurat qualificador concedeix els premis i ha de ser nomenat mitjançant una
resolució de l’Alcaldia a proposta de la Delegació de Cultura. Ha d'estar compost per:
- President: el regidor delegat de Cultura de l’Ajuntament de Borriana o membre de la
corporació en qui es delegue.
- Secretària: l’arxivera de l’Ajuntament de Borriana, amb veu i sense vot.

- Vocals:
•

el tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Borriana.

•

la directora de la Biblioteca Municipal de Borriana.

•

el director del Museu Arqueològic de Borriana.

•

un representant designat pel Departament d'Història, Geografia i Art de l'UJI.

Suplents secretària i vocals de l’Ajuntament de Borriana: funcionaris adscrits a la
Secció IV.
8.2 El jurat qualificador s'ha de reunir, a fi de prendre la decisió, durant el mes de
setembre, a la sala de juntes de l’Ajuntament de Borriana. La decisió és pública i
inapel·lable. El jurat pot declarar el premi desert.

8.3 Quant al règim jurídic aplicable al jurat, en tot allò no previst en aquestes
bases, han de ser aplicables l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
BASE 9a. Tractament dels treballs presentats i no premiats
Els treballs no premiats han de ser retirats pels autors o persones autoritzades en el
termini de tres mesos comptadors del dia següent a la data de la decisió del jurat.
Transcorregut l'esmentat termini sense que hagen estat retirats, es procedirà a la seua
destrucció.
BASE 10a. Tractament dels treballs premiats
10.1 L’autor o autors dels treballs premiats han de cedir els drets de reproducció i
explotació a l’Ajuntament de Borriana, des de la data de la decisió del jurat fins que
l’obra passe a ser de domini públic.
10.2 Aquesta cessió no s’entén que siga de manera exclusiva, sinó que l’autor o
autors, a més, poden publicar els treballs lliurement on creguen convenient.
10.3 L’Ajuntament de Borriana ha de publicar els treballs premiats, en el termini i forma
que crega oportú, indicant-ne el nom de l’autor o autors.
10.4 L'Ajuntament de Borriana ha de designar un consell de redacció encarregat de
supervisar la qualitat de la publicació en tots els seus aspectes.
BASE 11a. Compatibilitat del premi
El premi que es regula en aquestes bases és incompatible amb altres que haguera
pogut rebre, ja que les obres han de ser inèdites.
BASE 12a. Finançament

Aquestes ajudes es financen amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334.48900004,
denominada “Premi investigació Ciutat de Borriana”, del Pressupost municipal per a
l'exercici de 2017, per un import total de 1.200 €.
La publicació dels treballs guanyadors es finança amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 334.24000000, denominada “Edicions municipals”.
BASE 13a. Pagament dels premis
13.1 Els premis han de ser abonats prèvia concessió i aprovació per resolució
d’Alcaldia.
13.2 Els premis estan subjectes a la corresponent retenció en concepte d’IRPF,
d’acord amb el que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre.
BASE 14a. Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació plena i íntegra de totes i
cadascuna d’aquestes bases.
BASE 15a. Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases cal ajustar-se al que disposen la Llei 38/2003,
de 17 de desembre, general de subvencions, el Reglament de serveis de les
corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, l’Ordenança general de
subvencions (BOP núm. 49, de 24 d’abril de 2012) i la resta de normativa de legal
aplicació.

