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Reglament del Premi Jordi Solé Tura per a una Tesi Doctoral sobre la Democràcia 
 
Article 1. Objecte 

 
Aquest reglament té com a objecte fixar el procediment que cal seguir per a la sol·licitud 
de participació, la concessió i el pagament del Premi Jordi Solé Tura per a una Tesi 
Doctoral sobre la Democràcia, promogut pel Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi 
Solé Tura, servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.  
 
Aquest Premi, de convocatòria biennal, té com a finalitats promoure la recerca entre 
joves investigadors universitaris dins dels àmbits del dret públic i la ciència política, 
descobrir nous valors en la recerca i homenatjar la figura de Jordi Solé Tura, polític, 
intel·lectual, però sobretot professor i mestre en el camp del dret constitucional.  
 
El contingut de les tesis podran seguir qualsevol línia d’investigació, però es valoraran 
especialment les següents:  

 L’aprofundiment de la democràcia en els governs locals 
 Problemes actuals que té plantejats 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 

 
 
Article 2. Règim jurídic 
 
En allò no regulat en aquestes bases, el Premi Jordi Solé Tura per a una Tesi Doctoral 
sobre la Democràcia, es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei general de subvencions, i els articles 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
Article 3. Convocatòria 
 
1. L’Alcaldia aprovarà cada dos anys, mitjançant resolució, la convocatòria del Premi, 
en la qual es fixarà el termini de presentació dels treballs, la dotació econòmica i la 
composició del jurat.  
 
2. La convocatòria s’haurà de donar a conèixer públicament. 
 
 

 
 
Aquest reglament el va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de 26 de setembre de 
2011. Aquest text té, purament, caràcter informatiu. L’única versió vàlida és la de la publicació íntegra del 
Reglament del Premi Jordi Solé Tura, del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de novembre 
de 2011. 
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Article 4. Requisits de participació  
 
1. Pot presentar-se en el Premi qualsevol persona que hagi obtingut el doctorat en el 
curs vigent de la convocatòria o en tres cursos anteriors, en qualsevol especialitat 
relacionada amb els àmbits d’investigació del Premi, especialment el dret públic i la 
ciència política.  
 
2. Aquesta tesi ha d’haver estat llegida i aprovada.  
 
 
Article 5. Condicions de participació 
 
1. La llengua de presentació de les tesis serà el català, el castellà, l’anglès o el francès. 
 
2. No es podran presentar en el Premi tesis que ja hagin estat premiades en 
convocatòries d’altres institucions no universitàries. Tampoc no es podran presentar 
tesis que ja hagin participat en una convocatòria anterior d’aquest mateix Premi. 
 
3. Serà obligatori indicar una adreça electrònica d’ús habitual, ja que l’Ajuntament 
utilitzarà aquest canal per a qualsevol requeriment, si escau, i per comunicar la resolució 
de l’Alcaldia d’admissió en el Premi. 
 
 
Article 6. Forma de lliurament dels treballs 
 
1. La documentació per participar en el Premi serà:  
 
a) Sol·licitud de participació, signada per la persona autora del treball, on hauran de 
constar les seves dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfons, adreça electrònica 
de contacte i NIF o passaport). Serà imprescindible assenyalar una adreça electrònica de 
contacte habitual, d’acord amb el contingut de l’article 5.3.  
 
En la sol·licitud, hi hauran de constar les dades acadèmiques següents:  
a.1) Currículum breu.  
a.2) Còpia de l’acta del tribunal de la tesi doctoral o certificat emès per la universitat 
que acrediti la lectura pública de la tesi, indicant-ne el títol, la data, la persona que l’ha 
dirigit, la composició del tribunal i la qualificació obtinguda. 
 
b) Còpia en paper de la tesi doctoral, en format ISO A4, a doble cara, compaginada a un 
espai i mig i cos 12, dins d’un sobre tancat que ha d’especificar Premi Jordi Solé Tura 
per a una Tesi Doctoral sobre la Democràcia (núm. i any de la convocatòria).   
 
c) Còpia en suport electrònic de la tesi en un fitxer elaborat a partir d’un programa 
estàndard de tractament de textos i d’un altre en format pdf.  
 
d) Igualment es lliurarà en suport electrònic i en els mateixos formats un escrit de 
presentació de la tesi, que inclogui una síntesi dels objectius i de les conclusions i una 
valoració de les aportacions principals, d’una extensió màxima de 1.000 paraules.  
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2. La documentació s’haurà de presentar a l’Ajuntament de Mollet del Vallès (plaça 
Major, 1, 08100 Mollet del Vallès), per qualsevol de les formes admeses per l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 
Article 7. Criteris d’admissió dels treballs 
 
1. S’admetran tots els treballs que arribin dins del termini legalment establert per a cada 
convocatòria i que compleixin les condicions establertes en els articles 4, 5 i 6. 
 
2. L’admissió es farà mitjançant resolució d’Alcaldia. 
 
3. Es preservarà l’anonimat de les persones que es presenten en el Premi. A aquest 
efecte, la resolució de l’Alcaldia indicarà els números de DNI o document 
d’identificació personal i les sigles de nom i cognoms de cadascuna de les persones que 
hi concorren.  
 
4. Si la tramesa de la documentació té algun defecte de forma o mancança d’acreditació, 
es donarà a la persona interessada un termini de deu dies, prèviament a la resolució 
d’admissió de l’Alcaldia, perquè ho esmeni, d’acord amb el que estableix l’article 71 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de  règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
 
Article 8. Jurat  
 
1. El jurat estarà format per la meitat més un dels membres que formen el Consell 
Assessor del Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura.  
 
2. Aquests membres seran nomenats per a cada convocatòria en la mateixa resolució de 
l’Alcaldia convocant el Premi.  
 
3. El jurat tindrà les figures de president i de secretari, que actuaran amb veu però sense 
vot. El president serà la persona que ostenti l'alcaldia de Mollet del Vallès, o la persona 
en qui delegui; i el secretari, una persona nomenada per l'alcalde d'entre els 
col·laboradors tècnics del Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura. 
 
4. La convocatòria formal de reunió del jurat, l’emetrà el president del jurat, amb una 
antelació mínima de dos mesos. 
 
5. Per constituir-se formalment el dia de convocatòria per a la tria de la tesi guanyadora, 
caldrà que hi concorrin com a mínim la meitat més un dels membres del jurat amb dret 
de vot. 
 
 
Article 9. Criteris de valoració 
 
Els treballs seran valorats a partir de l’aplicació dels següents criteris: 

a) Adequació als temes propis de la convocatòria tal com s'estableixen en l'article 1 
b) Interès i qualitat científics del projecte presentat 
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c) Interès general o social del projecte 
d) Caràcter innovador de la proposta 

 
 
Article 10. Veredicte 
 
1. La decisió del jurat, que no serà impugnable, es farà pública el dia de lliurament del 
Premi. El Premi també podrà ser concedit ex aequo o declarat desert.   
 
2. La data de lliurament del Premi el fixarà l’Alcaldia en la resolució d’admissió de les 
tesis presentades en el Premi. 
 
3. Aquesta data serà anunciada oportunament en els mitjans de comunicació i de manera 
fefaent a les persones participants en cada convocatòria.   
 
 
Article 11. Dotació econòmica 
 
1. L’import de la subvenció el fixarà la resolució de l’Alcaldia en cada convocatòria 
biennal del Premi. A aquesta dotació se li farà la retenció fiscal que correspongui 
d’acord amb la normativa tributària vigent, sens perjudici que estiguin reconegudes 
exempcions o bonificacions fiscals que atorgui el ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
2.  Les mencions especials, en cas que el jurat decideixi donar-ne, no tindran cap 
compensació econòmica. 
 
3. Segons les possibilitats pressupostàries, l’Ajuntament podrà preveure pagament de 
despeses de trasllat de la persona guanyadora per facilitar la seva assistència a l’acte de 
lliurament del Premi. També podrà preveure pagament de dietes, d’acord amb el que 
estableix la normativa vigent pel que fa a treballadors de la funció pública. 
 
4. La presència de la persona guanyadora a Mollet del Vallès per acomplir les 
obligacions del Premi d’acord amb el que estableix l’article no donarà dret a percebre 
automàticament compensació econòmica per raó de trasllat o de dietes. 
 
5. L’Ajuntament de Mollet del Vallès finançarà amb càrrec al seu pressupost la quantitat 
econòmica del Premi. 
 
 
Article 12. Forma de pagament del Premi 
 
1. El pagament del Premi es farà efectiu en dos terminis: el 75 % de l’import en el 
moment de fer públic el veredicte. El 25 % restant un cop acomplertes les obligacions 
de la persona guanyadora, tal com especifica l’article 13.1 d’aquest reglament.  
 
2. L’Alcaldia autoritzarà, mitjançant resolució, el pagament del Premi, d’acord amb les 
condicions de l’article anterior, a favor de la persona guanyadora.  
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Article 13. Obligacions de la persona guanyadora  
 
1. La persona guanyadora del Premi es compromet a participar en dos actes o activitats 
(per exemple, conferència, debat públic, article divulgatiu sobre la tesi...), 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.  
 
2. La decisió sobre el tipus d’activitat per divulgar la tesi guanyadora del Premi 
correspondrà al Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura. 
 
 
3. L’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé 
Tura podran utilitzar la imatge i la intervenció de la persona guanyadora en els 
esmentats actes com a element de divulgació de l’existència del Premi i de les seves 
finalitats. 
 
4. Si una de les intervencions de la persona guanyadora és un article divulgatiu, aquesta 
n’autoritzarà de forma no exclusiva i sense límit territorial ni temporal la reproducció i 
la comunicació pública del contingut a l’Ajuntament, tant en paper com mitjançant la 
xarxa internet, d’acord amb les condicions establertes en els articles 17 a 20 del vigent 
Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual. 
 
5. Amb l’acceptació del Premi i de la seva dotació econòmica, la persona guanyadora 
autoritzarà de forma no exclusiva i sense límit territorial ni temporal la comunicació 
pública del treball premiat en els termes de l’art. 20.2.i del vigent Text Refós de la Llei 
de propietat intel·lectual, de manera que l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Centre 
d’Estudis per la Democràcia podran difondre per mitjà de la xarxa internet el contingut 
íntegre del treball premiat. 
 
6. La divulgació mitjançant internet de la tesi i, si escau, de l’article divulgatiu 
s’efectuarà sota una llicència Creative Commons (CC). Correspondrà a la persona 
autora indicar quina de les sis principals llicències CC correspon utilitzar en la 
presentació i divulgació del seu treball.  
 
7. També serà obligació de la persona guanyadora fer referència a l’obtenció del Premi 
en qualsevol forma de divulgació de la tesi o de parts substancials del treball. 
 
 
Article 14. Drets de les persones que es presenten en el Premi 
 
Les tesis no guanyadores es podran retirar de l’Ajuntament en el termini de dos mesos 
des de l’atorgament del Premi. Passats aquests dos mesos, les còpies no retirades i els 
fitxers amb els continguts íntegres de les tesis presentades seran destruïdes. 
 
 
Article 15. Acceptació de les bases 
 
La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les seves bases i la 
renúncia a formular qualsevol reclamació. 
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L’incompliment de les obligacions o la demostració de falsedat en dades i requisits de 
participació seran causes de reintegrament del Premi.  
 
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, la resoldrà l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès. 
 
 


