Jordi Solé Tura:

La vinculació amb el món universitari va quedar
formalitzada en un acte públic a Mollet el dia 21 de juny
de 2005, pel qual es constituïa el Consell Assessor del
Centre, format per un grup de catedràtics i professors
de dret constitucional i ciències polítiques, entre d’altres
-molts d’ells antics alumnes de Solé Tura i proposats per
ell en virtut d'aquestes vinculacions acadèmiques i
personals-, de les universitats de Barcelona, Autònoma
de Barcelona, Pompeu Fabra, Ramon Llull i Oberta de
Catalunya.
La promoció de joves valors acadèmics es vol articular
al voltant d'una proposta clàssica com és la convocatòria
d’un premi, el qual pot ser prou atractiu perquè joves
doctors, que hagin treballat en temes relacionats amb
el dret públic i la ciència política i hi puguin aportar nous
conceptes o aproximacions i perspectives novedoses,
hi vulguin participar.
Amb aquest premi, creiem que també podem acomplir
la voluntat de trobar un espai on conflueixin el món polític,
el món acadèmic -amb la participació del Consell
Assessor- i el món civil, ja que el premi vol tenir una
incidència en la vida pública i en debats ciutadans.
L’esperit del premi pretén ser el millor homenatge a Jordi
Solé Tura: pel foment dels estudis i la investigació, el
suport a joves valors acadèmics, la dinamització de la
participació ciutadana i l’enfortiment del nostre sistema
democràtic. I també vol ser la manifestación pública del
compromís de Mollet del Vallès amb els valors de la
democràcia.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès

molletà
de naixement, molletà il·lustre, catedràtic de dret
constitucional, un dels set pares de la Constitució i
ponent de l’Estatut de Sau. I, sobretot, molletà de vocació,
perquè ell, proclamant sempre el seu molletanisme, ha
donat a conèixer Mollet arreu del món.
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Ara la ciutat vol retornar-li una part de tot el que n’hem
rebut. L’abril del 2003, l’Ajuntament i Jordi Solé Tura van
signar un document pel qual l’exministre expressava la
seva voluntat de donar el seu arxiu a la ciutat. Al seu
torn, l’Ajuntament es comprometia a crear un centre de
debat sobre la democràcia. Així, va néixer el Centre
d'Estudis per la Democràcia, amb la finalitat d’esdevenir
un fórum de debat al voltant de la democràcia i la
participació ciutadana, de promoure la investigació
acadèmica sobre la democràcia i sobre l’aportació de
Solé Tura en l’establiment de la democràcia al nostre
Estat i al nostre país.
El Centre d’Estudis per la Democràcia pretén ser un
projecte coherent amb el llegat acadèmic i polític de Solé
Tura, i sobretot amb el seu mestratge, exercit durant
molt temps i unànimement reconegut pels seus antics
alumnes. Per això es va proposar des d'un primer moment
tres objectius: treballar amb les universitats del país;
promoure l'impuls i la descoberta de joves valors
acadèmics i esdevenir un punt de trobada entre el món
acadèmic, el polític i la societat civil.
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1. Objectiu i línies d’investigació
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el Centre
d’Estudis per la Democràcia, convoca el Premi Jordi
Solé Tura amb la finalitat de promoure la recerca entre
joves investigadors universitaris dins dels àmbits del dret
públic i la ciència política, en qualsevol línia d’investigació,
però especialment les següents:
-

L’aprofundiment de la democràcia en els governs
locals

-

Problemes actuals que té plantejades la democràcia
en el món

-

La democràcia i els reptes de la immigració

-

Federalisme i organització territorial de l’estat

-

L'aportació acadèmica de Jordi Solé Tura al sistema
democràtic

2. Destinataris i dotació
El premi es concedirà a la millor tesi doctoral el contingut
de la qual estigui relacionada amb els àmbits del dret
públic i la ciència política, tal com s’indica en el punt
anterior. Aquesta tesi ha d’haver estat llegida i aprovada
entre el cursos 2003-04 i el de la convocatòria.
La dotació del premi és de 7.000 €.

L’obra s’haurà de presentar en format ISO A4,
mecanografiada a una sola cara, a un espai i mig.

nomenada per l'alcalde d'entre els col·laboradors tècnics
del Centre d'Estudis per la Democràcia.

No es podran presentar al premi treballs que ja hagin
estat premiats en convocatòries d’altres institucions no
universitàries.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública
el dia de lliurament del premi. El premi també podrà ser
concedit ex aequo o declarat desert.

4. Termini de presentació

El lliurament del premi es farà el dia 4 de novembre de
2008 o en una data al voltant d’aquest dia, en el decurs
d’un acte públic. Aquesta data serà anunciada
oportunament en els mitjans de comunicació i a les
persones interessades.

Els treballs s’hauran de presentar entre l’1 d’abril i el
30 d’abril de 2008.

5. Forma de lliurament
Els treballs s’hauran de remetre a l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (plaça Major, 1, CP 08100), per qualsevol de
les formes admeses per la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
El treball s’haurà de presentar mitjançant una instància,
signada per la persona autora del treball, on hauran de
constar les seves dades personals (nom, adreça, telèfons,
c/e de contacte i NIF).
El treball s’haurà de lliurar en paper, enquadernat, dins
d’un sobre tancat que ha d’especificar I Premi Jordi Solé
Tura per a una tesi doctoral sobre la democràcia
(convocatòria 2007-2008). Caldrà lliurar també una còpia
del treball en format electrònic.
En el treball, hi hauran de constar les dades acadèmiques
següents: curriculum i còpia de l’acta del tribunal de la
tesi doctoral.

6. Jurat i veredicte
El jurat estarà format per un mínim de tres persones i un
màxim de nou, totes elles membres del Consell Assessor
del Centre d’Estudis per la Democràcia. Aquests membres
seran designats mitjançant resolució de l’òrgan municipal
competent.
El jurat tindrà les figures de president i de secretari, que
actuaran amb veu però sense vot. El president serà
l'alcalde de Mollet del Vallès, i el secretari, una persona

7. Criteris de valoració
Els treballs seran valorats a partir de l’aplicació dels
següents criteris:
- Interès i qualitat científics del projecte presentat
-

Interès general o social del projecte

-

Caràcter innovador de la proposta

També es tindrà en compte que sigui un dels temes
proposats en el punt 1 de la convocatòria.

8. Forma de pagament del premi
El pagament del premi es farà en efectiu en el moment de
fer públic el veredicte.

CONSELL ASSESSOR
DEL CENTRE D’ESTUDIS
PER LA DEMOCRÀCIA
Dr. Eliseo Aja
Catedràtic de Dret Constitucional
Director de l’Institut de Dret Públic de Barcelona
(Universitat de Barcelona)

Sr. Jordi Borja
Geògraf urbanista
Director del Màster de Gestió de la Ciutat
(Universitat Oberta de Catalunya)
Dr. Francesc de Carreras
Catedràtic de Dret Constitucional
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Dr. Marc Carrillo
Catedràtic de Dret Constitucional
(Universitat Pompeu Fabra)
Membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

Dr. Francesc Pallarès
Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
(Universitat Pompeu Fabra)

Dr. Marcel Planellas

9. Obligacions de la persona
guanyadora

Professor i secretari general d’Esade
(Universitat Ramon Llull)

La persona guanyadora del premi es compromet a
participar en dos actes o debats públics, organitzats pel
Centre d’Estudis per la Democràcia, de difusió de l’obra
premiada, en el termini d’un any des de l’atorgament del
premi.

Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
Director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques
(Universitat Autònoma de Barcelona)

10. Acceptació de les bases

Dr. Pere Vilanova
Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració
(Universitat de Barcelona)

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació
de les seves bases.
Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases, la
resoldrà el jurat.

Dr. Joan Subirats

Dr. Joan Vintró
Professor titular de Dret Constitucional
(Universitat de Barcelona)

