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Divendres, 3 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Folgueroles

ANUNCI

El patronat de la Fundació Verdaguer, en la sessió de data 16 de febrer de 2017, va aprovar les bases que regulen  
l'atorgament del Premi Verdaguer de Recerca.

D'acord amb l'article 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny,  les bases es sotmeten a informació pública per  un termini  de vint  dies hàbils  des de l'endemà de la 
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini,  i en el cas que no es 
presenti cap reclamació i/o al·legació, l'acord d'aprovació de les bases esdevindrà definitiu de forma automàtica. El text 
íntegre de les bases és el següent:

"PREMI VERDAGUER DE RECERCA.

La Fundació Jacint Verdaguer, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic-Universitat Central de  
Catalunya (UVic-UCC), convoca el Premi  VERDAGUER DE RECERCA  per tal  de fomentar la investigació sobre la 
figura i l'obra de Jacint Verdaguer i el seu paper essencial en la vertebració de la cultura del nostre país, amb l'objectiu 
d'incentivar la tasca d'aquells investigadors que puguin aportar noves mirades sobre el poeta i la seva obra.

Concretament, la convocatòria s'adreça a aquells investigadors que es proposin de dur a terme l'edició crítica d'una obra 
de  Jacint  Verdaguer  a  partir  dels  criteris  lingüístics,  metodològics,  analítics  i  formals  establerts  per  la  Societat 
Verdaguer. L'obra i el seu estudi seran publicats dins la col·lecció d'Obra Completa en Edició Crítica de Jacint Verdaguer 
(OCEC), de Verdaguer Edicions.

Condicions generals.

El Premi es convocarà cada tres anys.

• La sol·licitud s'enviarà únicament en suport informàtic per correu electrònic a la direcció info@verdaguer.cat, fent-hi 
constar com a assumpte el Premi al qual s'opta i el títol del projecte.

• El jurat emetrà el veredicte l'any en curs, el qual es farà públic oportunament mitjançant una notificació a la premsa, 
després d'haver-lo comunicat a l'aspirant guardonat.

• La presentació de la sol·licitud pressuposa l'acceptació de les bases del Premi i dels drets i les obligacions que se'n 
derivin.

Bases.

1. Es tindran en consideració tots aquells projectes que proposin l'estudi i l'edició crítica d'una de les obres de Jacint  
Verdaguer que no hagi estat editada ni estigui en curs d'edició a l'OCEC. Per comprovar que això sigui així, l'autor podrà 
adreçar-se a la Fundació Jacint Verdaguer per correu electrònic per tal de fer-hi les consultes que consideri necessàries 
(info@verdaguer.cat).

2. Hi poden concórrer persones de l'àmbit acadèmic que estiguin preparant la tesi doctoral, una recerca postdoctoral o 
altres investigacions.

3. A la primera pàgina del document de sol·licitud es farà constar el títol del projecte, el Premi al qual s'opta, el nom 
complet del sol·licitant i les seves dades bàsiques (això és, nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF).  
També s'hi farà constar si l'autor es troba en alguna circumstància tributària especial.

4. El document de sol·licitud haurà de constar d'una carta de motivació i d'una memòria justificativa d'una extensió de 
10.000 espais com a màxim, que inclogui un calendari de treball. Caldrà adjuntar-hi el currículum del sol·licitant. Així  
mateix,  caldrà presentar un breu informe d'un professor  universitari  o d'una altra  persona rellevant que hagi  tingut 
contacte acadèmic o professional amb la persona sol·licitant i n'avali explícitament la capacitat investigadora. C
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5. Cada projecte premiat comptarà amb la supervisió d'un curador proposat per la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris 
i per la Societat Verdaguer de la UVic-UCC, el qual assumirà el seguiment del treball.

6. La dotació del Premi serà de 6.000 EUR, que s'abonaran en dos terminis al llarg de l'any; l'ajut es podrà prolongar 
durant dos anys més, sempre que el premiat ho sol·liciti mitjançant una instància que haurà d'anar acompanyada d'un 
informe del director de l'estudi. En cas de ser així, l'investigador premiat rebria 6.000 EUR cada any fins a un màxim de 
18.000 EUR.

7. En el cas que la persona premiada inscrigui la tesi en el programa de doctorat de la UVic-UCC gaudirà de la gratuïtat 
de la matrícula per a cada un dels cursos que duri el Premi, fins a un màxim de tres cursos.

8. La Fundació Jacint Verdaguer, a través de Verdaguer Edicions, publicarà el treball guardonat dins la col·lecció Obra 
Completa en Edició Crítica de Jacint Verdaguer (sempre i quan ho estimi oportú el comitè d'edició de l'OCEC). L'import 
del Premi tindrà la consideració d'avançament dels drets d'autor de l'edició. Així mateix, la Fundació Jacint Verdaguer es 
reserva el dret de publicar el treball complet i/o el resum en forma d'opuscle en suport digital. D'altra banda, l'autor es 
compromet a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries.

9. L'atorgament del Premi comporta que l'autor de l'edició crítica cedeix en exclusiva, per un període de vuit anys a partir  
de la publicació, els drets d'explotació de l'obra per a les modalitats de tapa dura, tapa rústica, edició econòmica, en 
línia, digital o ebook, incloent-hi les adaptacions dramàtiques, audiovisuals o radiofòniques. L'autor s'obliga a signar el 
contracte que sigui necessari per formalitzar oportunament aquesta cessió.

10. L'admissió de la documentació necessària per al Premi es clourà el 30 d'abril de 2017. El veredicte es farà públic el  
dia 20 de maig de 2017, coincidint amb la Festa Verdaguer de Folgueroles.

11. Les sol·licituds presentades al Premi seran valorades per un jurat de cinc membres, tres dels quals seran designats 
per la Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris i la Societat Verdaguer de la UVic-UCC, un per l'Ajuntament de Vic i un per 
l'Ajuntament de Folgueroles.

Folgueroles, 20 de febrer de 2017
El president, Carles Baronet Aldabó

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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