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Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat

Proposta de decret

Òrgan que el dicta: Regidor Delegat de Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural.
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 301/2022/eAJT
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL IVt CONCURS ESCOLAR “EL
MÓN DEL MAR” EMMARCAT EN EL XIIè PREMI ROIG TOQUÉS
Relació de fets
1. El Concurs Escolar “El Món del Mar” se celebra des de l’any 2018 amb l’objectiu de
donar a conèixer als més joves el llegat d’en Francesc Roig Toqués.
2. Aquest concurs té per objecte promoure la sensibilització dels infants i joves envers
el món marítim, premiant un treball escolar on el contingut expliqui una experiència, un
estudi, una investigació o una invenció sobre el món del mar en qualsevol de les seves
vessants (mar, pesca, biologia marina, etc.).
3. Aquest any, en el marc de la dotzena edició del Premi Roig Toqués que se celebrarà
el dimecres 15 de juny de 2022, es convoca el IVt Concurs Escolar “El Món del Mar”
adreçat a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària de Vilanova i la Geltrú.
Fonaments de dret
1. Vist allò que disposen els articles 25 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local
relatiu a les competències del municipi i 66 de la Llei Municipal de Catalunya aprovada
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. En aplicació de l’article 22 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i l’article 53
de la Llei Municipal de Règim local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- CONVOCAR el IVt Concurs Escolar “El Món del Mar”, emmarcat en el XIIè
Premi Roig Toqués 2022, per promoure la sensibilització dels infants envers el món
marítim.
Segon.- APROVAR les bases que regiran el IVt Concurs Escolar “El Món del Mar”,
emmarcat en el XIIè Premi Roig Toqués 2022 que es transcriuen a continuació:
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BASES DEL IVt CONCURS ESCOLAR “EL MÓN DEL MAR”
1. OBJECTE: Amb motiu de la celebració anual del Premi Roig Toqués, l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú i l’Associació d’Amics de la Carpa Juanita i Francesc Roig
Toqués convoquen el Concurs Escolar “El Món del Mar”.
Aquest concurs té per objecte promoure la sensibilització dels infants envers el
món marítim. Pretén copsar la mirada dels infants i joves respecte el mar.
2. CARACTERÍSTIQUES: L’objecte del present concurs és premiar un treball escolar
realitzat durant el curs 2021-2022 on el contingut expliqui una experiència, un
estudi, una investigació o una invenció sobre el món del mar en qualsevol de les
seves vessants (mar, pesca, biologia marina, etc.). Els treballs poden ser realitzats
de forma interdisciplinària a partir de les àrees de Medi natural, Medi social,
Educació Visual i Plàstica, Llengua.....
3. PARTICIPANTS: S’estableixen tres categories: alumnat d’Educació Infantil i Cicle
Inicial de Primària, alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària, alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria. Els treballs es presentaran de forma col·lectiva.
Un treball escollit per cada classe del centre.
4. FORMAT: Els treballs s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat. Dins del sobre
també s’inclourà un de petit amb un full indicant: nom de l’escola, curs, pseudònim,
curs escolar. S’accepta qualsevol treball en suport digital, sense indicacions de
format. El treball haurà d’anar acompanyat d’un text de màxim dues planes, on hi
consti la següent informació: títol del treball, objectius pedagògics, breu descripció
del treball realitzat i conclusions
5. DRETS D’INSCRIPCIÓ: Gratuïts
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 23 al 31 de maig de 2022 el centre escolar farà
arribar els treballs a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. L’horari d’obertura de l’OAC és dilluns, dimecres, dijous i
divendres de 8 a 14.30 h i dimarts de 8 a 16.30h.
7. PREMI: Hi haurà un premi per cada categoria consistent en activitats educatives
per les/els alumnes, vinculades al mar.
8. CONSIDERACIONS GENERALS: Qualsevol cas no previst en aquesta normativa
serà resolt per l’organització. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
íntegra d’aquestes normes.
9. SELECCIÓ: El jurat estarà format per tres membres nomenats per les entitats
organitzadores. De les obres presentades el jurat realitzarà una selecció final i
d’aquests s’escollirà un treball guanyador per a cada categoria. El jurat es reserva
el dret de declarar desert el premi.
10. VALORACIÓ: En la valoració dels treballs es tindrà en compte la qualitat,
l‘originalitat, la curiositat i l’adequació del treball a la temàtica del premi.
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11. LLIURAMENT DE PREMIS: Es farà coincidir amb l’acte de celebració del Premi
Roig Toqués, que tindrà lloc el dimecres 15 de juny de 2022.
12. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: L’organització es reserva el dret d’ús i publicació
en qualsevol tipus de suport d’alguns del materials que es presentin a concurs, el
que implicarà la renúncia dels drets per parts dels/les concursants i els seus/ves
representants.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució a la web de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i a la web de l’Espai Far.
Quart.- Peu de recurs.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació,
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació
presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Cap de Servei de Projecció Ciutat

Lletrada adscrita a l'Àrea

Signat a Vilanova i la Geltrú,
24/03/2022 8:52:37

Signat a Vilanova i la Geltrú
24/03/2022 10:18:08

Carles Garcia Guinda

Rosa Lucas Bizarro
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