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Reglament del Jurat 
 

 

Art. 1 La constitució 
La “IV edició dels Premis Joan Monjo a la recerca jove“ del Centre d’Estudis 
Vilassarencs compta amb un jurat format per un representant de l’Ajuntament 
(regidor de cultura), una representant de l’Associació Magma, un representant de cada 
un dels instituts participants (les directores de cada centre), el president del Grup 
d’Opinió de Vilassar de Mar com a fedatari, el president del Centre Audiovisual i 
Tecnològic de Vilassar com a secretari, i el president del Centre d’Estudis Vilassarencs 
com a president del Jurat. 
 
1.1 La constitució del jurat es farà el mateix dia de la defensa dels treballs presentats.  
 

Art. 2 La valoració 
El Jurat serà present durant totes les presentacions de defensa dels treballs presentats 
així com durant els torns de preguntes que es puguin succeir. Els membres del jurats 
podran interpel·lar i demanar aclariments als participants.  
 
El jurat valorarà la claredat de l’exposició, la qualitat del treball i els aspectes més 
innovadors de la recerca. 
  
El president de Centre d’Estudis Vilassarencs serà el President del Jurat i tindrà vot de 
qualitat en cas de necessitat de desempat. Organitzarà i dirigirà les deliberacions i, en 
el seu cas, les votacions que es produeixin. Durant les deliberacions, el President podrà 
proposar qualsevol mena de mesura que ajudi a la més justa aplicació i interpretació 
d'aquest Reglament. 
  
El Secretari del Jurat, aixecarà acta de la reunió del Jurat, interpretarà el present 
Reglament i tindrà veu i vot. 
 
El jurat donarà un premi al principal guanyador i podrà donar dos accèssits si ho 
considera oportú. 
 
El jurat es podrà manifestar de forma particular en relació al guanyador del premi 
principal i també dels accèssits però no ho farà en relació als no guanyadors.  
 



El Jurat podrà declarar deserts el Premi si considera que les actuacions realitzades pels 
concursants presentats no reuneixen mèrits suficients. 

 
Art. 3 La votació 
Cada membre del jurat donarà 3 punts, 2 punts i 1 punt a tres finalistes diferents i ho 
anotarà en el full que se li facilitarà al inici de les presentacions. 
 
Acabades les presentacions dels finalistes el jurat es reunirà per deliberar. Al inici de 
tot el secretari recollirà els fulls amb les puntuacions dels membres del jurat i en farà el 
recompte de punts (en el que esdevindrà la puntuació inicial) 
 
El concursant amb més punts serà presentat als membres del jurat com a candidat a 
guanyador.  
Si el jurat l’accepta per unanimitat esdevindrà el guanyador dels premis. Sinó és 
acceptat per unanimitat o el resultat de la puntuació inicial és d’empat, llavors s’obrirà 
un debat on cada membre del jurat podrà exposar els seus arguments i proposar un 
dels altres finalistes com a candidat a guanyador. 
 
Si passats 25 minuts des del inici de la deliberació del jurat, aquest no ha arribat a una 
decisió per unanimitat, es considerarà guanyador el concursant amb més punts en la 
puntuació inicial. En cas d’empat el president del jurat farà ús del vot de qualitat. 
 

Art. 4 L’acta de la reunió del Jurat 
El secretari estendrà l’acta que serà degudament datada i signada per tots els 
membres del jurat.  
 

Art. 5 La proclamació dels resultats de la votació 
El secretari del Jurat, en qualitat de mestre de cerimònies proclamarà els resultats 
llegint l’acta del jurat. 
 

Art. 6 El lliurament dels premis 
El president del Centre d’Estudis Vilassarencs, el president del Centre Audiovisual i 
Tecnològic de Vilassar de Mar i el president del Grup d’Opinió de Vilassar de Mar faran 
entrega dels premis, obsequis i diplomes, els podran acompanyar la resta de membres 
del jurat si aquests ho consideren oportú, així com també d’altres persones rellevants 
que consideri l’organització de l’acte. 
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