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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE
RESOLUCIÓ VEH/1903/2018, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis IDECE,
per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre.
L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), organisme autònom adscrit al
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, té per objecte principal, d'acord amb l'article 2 del
Text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, el desenvolupament integral de les comarques
de l'Ebre.
D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut, entre d'altres, les d'elaborar, avaluar i
executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del
Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en
aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, i fomentar la projecció
de les comarques esmentades.
En exercici d'aquestes funcions i per tal d'assolir aquests objectius, es considera oportú fomentar l'elaboració
de projectes que tinguin una connotació que permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les
perspectives de les comarques de l'Ebre, mitjançant l'atorgament dels Premis IDECE.
Per tot això,

Resolc:

-1 Aprovar les bases reguladores dels Premis IDECE, per fomentar la projecció de les Terres de l'Ebre, les quals
consten a l'annex d'aquesta Resolució.

-2 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de
conformitat amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia i Hisenda, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-3 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 31 de juliol de 2018

Pere Aragonès i Garcia
President IDECE
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
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Annex
Bases reguladores

1. Objecte i finalitat
L'objecte dels Premis IDECE és fomentar i impulsar la projecció de les Terres de l'Ebre.
La principal finalitat del premi és estimular la qualitat i el rigor dels projectes que tinguin una connotació que
permeti obtenir un millor coneixement de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el
Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

2. Persones destinatàries
Poden optar als Premis tots/es els/les estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior als
centres d'ensenyament situats als municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la
Terra Alta, així com aquells/es estudiants que cursin batxillerat o cicles formatius de grau superior a la resta
d'Instituts de Catalunya o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que estiguin empadronats/des en algun dels
municipis de les Terres de l'Ebre.

3. Sol·licituds
3.1 Les persones participants han de presentar el treball original en paper, en CD o en llapis de memòria USB
en què s'hagi enregistrat el treball en format .pdf. En el treball, hi constarà el títol i el pseudònim de l'autor/a,
sense firma. Han d'acompanyar el treball d'un sobre tancat, en la part exterior del qual s'hi ha de fer constar el
títol del treball i el pseudònim del/de la seu/va autor/a. En l'interior del sobre, s'hi ha d'incloure el formulari
normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels enllaços que especifiqui la resolució de
convocatòria.
3.2 El treball en paper, el CD o el llapis de memòria USB i el sobre que l'acompanya s'han de presentar en les
dependències que es determini en la resolució de convocatòria.
3.3 La presentació del treball i el sobre que l'acompanya comporta la plena acceptació d'aquestes bases
reguladores i porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que
s'hi contenen.

4. Convocatòria
4.1 Els Premis IDECE es convoquen, amb caràcter general, anualment, mitjançant resolució del/de la
president/a de l'IDECE que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 La resolució de convocatòria preveu els aspectes següents:
a) El termini de presentació dels treballs i el sobre que s'ha d'adjuntar.
b) Els criteris d'avaluació dels treballs presentats.
c) La composició del jurat que avalua els treballs.
d) La dotació econòmica dels Premis i la consignació pressupostària a la qual s'imputen.

5. Característiques dels treballs
Els treballs que opten als Premis han de tractar sobre qualsevol àmbit temàtic (medi natural, història,
economia, art i patrimoni, etc.) relacionat amb les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià,
Ribera d'Ebre i Terra Alta) i amb el seu desenvolupament.

6. Dotació
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La dotació econòmica dels Premis s'imputa a la partida pressupostària que s'estableix a la convocatòria, i es
distribueix en quatre Premis, del primer premi al quart premi, dotat cadascun d'ells amb l'import que es
determina en la convocatòria.

7. Jurat
7.1 Els treballs presentats als Premis IDECE s'avaluen per un jurat constituït amb aquesta finalitat.
7.2 La composició i la presidència del jurat es determina en la resolució de la convocatòria. En poden formar
part representants dels departaments de l'Administració de la Generalitat amb competències relacionades amb
l'objecte dels Premis.
7.3 El jurat segueix el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor de
quatre dels treballs presentats. El que obtingui millor puntuació és el que obté el primer premi i així
successivament fins a arribar al quart premi.
7.4 Poden concedir-se mencions honorífiques als treballs que, no havent assolit cap dels Premis, mereixin una
especial consideració i reconeixement públic.
7.5 El jurat fa arribar la proposta d'atorgament dels Premis a l'òrgan competent per resoldre.
7.6 Els Premis poden declarar-se deserts si el jurat considera que els treballs no reuneixen els mèrits suficients
per ser guardonats. Contra la decisió del jurat no escau recurs, sens perjudici dels recursos escaients contra la
resolució que posi fi al procediment.

8. Instrucció del procediment
8.1 Correspon a l'IDECE la instrucció del procediment, que inclou la seva gestió administrativa i logística, així
com l'organització de l'acte de lliurament dels Premis.
8.2 L'òrgan instructor del procediment per a l'atorgament dels Premis IDECE és el director de l'Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
8.3 Les funcions que li corresponen com a òrgan instructor són:
a) Garantir la bona difusió de la convocatòria dels Premis i del seu atorgament.
b) Gestionar els treballs presentats.
c) Convocar les reunions del jurat.
d) Donar suport logístic al jurat i redactar les actes de les reunions.
e) Notificar la resolució de concessió dels Premis a les persones participants.
f) Gestionar el lliurament dels Premis, organitzar l'acte del lliurament i convocar-hi, per mitjans electrònics,
totes les persones que hi han participat.

9. Atorgament i lliurament dels Premis
9.1 La resolució d'atorgament dels Premis correspon a l'òrgan que es determini en la convocatòria.
9.2 L'òrgan instructor ha de notificar la resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html, sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
En la publicació de la resolució d'atorgament dels Premis, s'hi han de fer constar els recursos que contra
aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial, si escau, davant el qual s'han de presentar i el
termini per interposar-los.
9.3 El lliurament dels Premis es duu a terme en un acte públic en el lloc, la data i l'hora que s'indiqui amb
antelació suficient al web de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
(http://www.idece.cat).
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10. Difusió
10.1 Les persones premiades autoritzen la cessió gratuïta a l'IDECE dels drets d'explotació següents sobre els
treballs guardonats: comunicació pública, reproducció, distribució i transformació.
10.2 Els quatre treballs guanyadors seran publicats al web de l'Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre, http://www.idece.cat. A més a més, l'IDECE considerarà la possibilitat de publicar, en
paper, el treball que hagi obtingut el primer premi.
A la publicació, s'hi indicarà el nom de l'autor/a del treball i el centre d'ensenyament en el qual ha estat
matriculat/da, sempre que la persona premiada en doni el consentiment al formulari de sol·licitud. Així mateix,
els guardonats es comprometen a fer menció explícita del premi concedit per l'IDECE en qualsevol activitat de
difusió en què aparegui el treball guardonat.

11. Recuperació dels treballs originals
Un cop atorgats els Premis els treballs originals dels/de les guanyadors/es no es retornaran.
Els treballs no premiats es podran recollir en les mateixes dependències on es van presentar, o sol·licitar-ne
l'enviament quan es tracti de localitats allunyades d'aquestes, pels/per les autors/es o per les persones
degudament autoritzades, amb les comprovacions prèvies, fins al termini que s'estableixi en la convocatòria.
Un cop finalitzat aquest termini, els originals que no hagin estat recollits es destrueixen.

(18.218.022)
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