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PREMI LLUÍS TÁRRAGA  

BASES REGULADORES 

 

    

1. Presentació  

  

La fundació Ace Alzheimer Center Barcelona convoca el Premi Lluís Tárraga 

destinat al reconeixement de treballs de recerca d’alumnes de segon de 

batxillerat en qualsevol àrea de coneixement amb un contingut vinculat a la 

malaltia d’Alzheimer, d’acord amb l’establert en les diferents modalitats 

d’aquestes bases.  

El seu objectiu principal és donar a conèixer la malaltia d’Alzheimer entre 

l’alumnat; reconèixer en forma de premi els mèrits de docents i escoles; i també, 

subsidiàriament, fomentar l’interès de l’alumnat en la realització de treballs 

d’investigació, potenciar la recerca fora de l’àmbit escolar i incentivar els centres 

en la promoció de la investigació entre els seus alumnes.  

Amb aquesta finalitat, els guanyadors dels Premis queden compromesos a 

realitzar un acte públic (com ara conferència, col·loqui, visita escolar o de 

qualsevol altra naturalesa que el comitè estableixi) dins d’un termini raonable que 

en qualsevol cas ha de ser anterior a la propera convocatòria.  

  

2. Objecte i tipus de premi  

  

L’objecte de les presents bases és regular el procediment de concurrència 

competitiva per a l’atorgament del premi Lluís Tárraga d’excel·lència en la recerca 

per a talents joves. 

El premi es composa de la dotació econòmica de mil euros (1.000 euros) per 

l’estudiant i de la oportunitat de presentar oralment el treball en el marc de la 

conferència biennal de recerca en la demència Barcelona-Pittsburgh.  

A discreció del comitè de valoració de candidatures es poden atorgar accèssits o 

diplomes de reconeixement sense dotació econòmica. 

http://www.bcn-pit.org/
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3.   Vigència de les bases  

  

La vigència d’aquestes bases és indefinida en el temps.   

  

4. Documentació a presentar  

  

Per poder participar s’haurà de presentar el treball de recerca candidat amb un 

document del/de la tutor/a del centre on l’alumne que el presenta cursi segon de 

batxillerat. 

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar els documents següents:  

• Breu resum del treball.  

• Treball en format electrònic en un llapis de memòria USB.   

o Nom i cognoms de l’alumne/a.  

o Nom i cognoms del director/a o del coordinador/a de batxillerat o 

cicles formatius del centre.  

o Nom, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon del centre. 

La documentació següent es requerirà al candidat proposat com a guanyador:  

• Identificació del compte bancari en el qual s’abonarà el premi, en el cas de 

ser guanyador/a mitjançant transferència bancària.   

• Acreditació de la situació acadèmica actual. 

• Breu currículum de l’aspirant (exclusivament acadèmic i investigador).  

Els treballs col·lectius s’han de presentar acompanyats d’un document signat que 

manifesti la voluntat de presentació al premi per part de tots els autors del treball. 

En aquests casos, la dotació del premi es dividirà en parts iguals al nombre 

d’autors, que rebran nominalment la part del premi que els correspongui, amb 

independència de l’investigador que dirigeixi la investigació.  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya i anirà degudament signada pel/per la participant. 
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5. Forma i lloc de presentació  

  

La documentació esmentada s’ha de presentar la fundació Ace Alzheimer Center 

Barcelona, telemàticament a l’adreça electrònica bcnpit@fundacioace.org o 

presencialment a través de la recepció mèdica. 

En cas de presentar-se de forma no telemàtica, la documentació s’haurà 

d’incloure en un sobre on hi haurà de constar en el seu exterior:  

Ace Alzheimer Center Barcelona 

Premi Lluís Tárraga – [any] 

Gran Via de Carles III 85 BIS 08028 Barcelona 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en català, castellà, occità o 

anglès i anirà degudament signada pel/per la participant. 

La presentació de la candidatura pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 

normes que la regulen.  

  

6. Termini de presentació de les sol·licituds  

   

El termini de presentació de les sol·licituds serà l’estipulat a la convocatòria del 

premi. 

  

7. Procediment de concessió del premi  

  

El procediment de concessió del premi regulat a les presents Bases Reguladores 

serà el de concurrència competitiva.  

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 

requerirà al/a la participant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir 

del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 

necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la 

seva sol·licitud.  

Un cop exhaurit el termini de presentació de la documentació, el comitè de 

cadascun dels premis es reunirà en el termini d’un màxim de dos mesos. En dita 

mailto:bcnpit@fundacioace.org
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reunió s’examinaran conjuntament totes les sol·licituds presentades dins del 

termini establert i es proposarà el guanyador a l’òrgan competent.  

El termini per a l’atorgament del premi serà, com a màxim, de sis mesos a comptar 

des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.   

Els resultats es publicaran al web d’Ace Alzheimer Center Barcelona.  

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.   

  

8. Criteris objectius d’atorgament del premi  

  

Els criteris objectius d’atorgament del premi:  

- Qualitat i rigor de la informació  

- Aprofundiment en la recerca 

- Demostració del coneixement adquirit i aprenentatges 

  

9. Òrgan competent per a la valoració i la proposta de concessió  

  

L’òrgan competent per examinar i valorar els treballs és el comitè del Premi Lluís 

Tàrraga i serà format per:  

• President/a 

• Vocals: 2 investigadors i docents universitaris d’Ace Alzheimer 

Center, un investigador extern, 2 docents de batxillerat. 

Els integrants del comitè es renovaran cada 3 anys. 

El comitè per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procediment 

d’atorgament.  

Una vegada el comitè hagi fet la valoració dels treballs, es requerirà al guanyador 

de cada premi i categoria que aporti la resta de la documentació indicada en els 

punts 5 en el termini de deu dies des de la notificació. Si en el termini de deu dies 

no es presenta la documentació, s’entendrà que renuncia i s'atorgarà al segon 

amb més puntuació, el qual disposarà del termini de deu dies per aportar els 

documents.   
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10. Acceptació del premi  

  

L’acceptació del premi comporta també el de la normativa que la regula.  

  

11. Obligacions dels i de les premiats/des  

  

Són obligacions dels/les premiats/ades les que tot seguit s’indiquen. El seu 

incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la 

incoació de l’expedient de reintegrament del premi.  

a. Comunicar a la fundació Ace Alzheimer Center Barcelona la 

modificació de qualsevol circumstància, tant de caràcter objectiu 

com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a la 

concessió del premi.   

b. Adequar l’activitat de la recerca als estàndards d’ètica de 

l’organització convocant. 

c. Col·laborar en les accions de difusió del premi i del Treball de 

Recerca seguint les indicacions del Departament de Comunicació 

d’Ace Alzheimer Center Barcelona. 

  

12.  Forma de pagament   

 

a. El pagament del premi es realitzarà a través de transferència bancària.  

b. D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar 

qualsevol pagament s’efectuarà prèvia valoració del compliment pel 

beneficiari de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de què 

no és deutor per resolució de procedència de reintegrament. No serà 

necessari aportar nova certificació si l’aportada en la sol·licitud no ha 

exhaurit el termini de sis mesos de validesa.  

 

13. Compatibilitat amb d’altres premis  
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El premi és compatible amb qualsevol altre premi concedit per altres 

administracions o ens públics o privats. 

  

14. Mesures de difusió  
 

Ace Alzheimer Center Barcelona es reserva el dret de fer difusió dels treballs 

guardonats, totalment, parcialment o de manera resumida, amb l’acord de 

l’autor/a (o autors), si es consideressin prou interessants per ser divulgats.  

No es farà difusió dels treballs no premiats. 

 


