
 

EDICTE 
 
 
APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
 
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 2 de febrer de 2017, va 
aprovar inicialment les bases del XVIII Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia. 
 
S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació i de 
la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases 
quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.  
 
El text de les bases és el següent: 
 

“BASES DEL XVIII PREMI EDUARD VENDRELL I BAQUÉS 
DE VITICULTURA I ENOLOGIA 

 
1- Poden participar en aquest premi els alumnes de Formació Professional dels cicles formatius de grau 

mitjà i superior de les famílies d’Activitats agràries, Indústries alimentàries i Comercials, i també els 
alumnes de Batxillerat, sempre i quan no hagin transcorregut més de dos anys des de l’obtenció del 
títol. 

 
2- Els treballs hauran de tractar sobre temes vitivinícoles (enfocats des del vessant tècnic o comercial). 
 
3- Els treballs hauran de ser inèdits i originals i un mateix treball només es podrà presentar a una única 

convocatòria. 
 
4- L’extensió del treball serà d’un mínim de 20 fulls DIN A4 i un màxim de 60, a una sola cara. El format 

del text serà en lletra font 12 i a doble espai. 
 
5- Els originals es presentaran a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech (Barri 

Espiells, s/n – 08770 Sant Sadurní d’Anoia – Tel. 93 891 14 12), per duplicat i dins un sobre tancat, 
amb la indicació “XVIII Premi Eduard Vendrell Baqués”. 

 
6- Els treballs s’hauran de presentar sota un pseudònim o lema i acompanyats d’un sobre on hi constin, 

a l’exterior, el mateix pseudònim o lema i, a l’interior, un full amb el nom i els cognoms de la persona 
o les persones que signen el treball, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica. 

 
7- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 17 de març de 2017. 
 
8- El jurat estarà format, d’una banda, pel director i per un/a professor/a de l’Escola de Viticultura i 

Enologia Mercè Rossell i Domènech, i, d’altra banda, pel conseller d’Agricultura del Consell 
Comarcal Alt Penedès. Aquestes institucions es reserven el dret de demanar assessorament extern 
a persones de vàlua reconeguda. 

 
9- El jurat atorgarà un premi únic de 400 € i un accèssit de llibres de temàtica majoritàriament 

vitivinícola. El jurat es reserva el dret de deixar el premi i l’accèssit deserts. 
 

10- L’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech podrà disposar dels treballs premiats 
durant un any per tal d’exposar-los i promoure’n la difusió. El Consell Comarcal disposarà d’una 
còpia dels treballs i es reserva el dret de publicar-los en qualsevol moment i utilitzar-los en qualsevol 
de les formes possibles (revistes, pòster, internet, xarxes socials, etc.) per promocionar el Premi 
Eduard Vendrell o per a d’altres finalitats sense ànim de lucre. El Consell Comarcal sempre farà 
esment del nom dels/les autor/es. Els/les guanyadors/es dels premis cedeixen els drets d’explotació i 
es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers ni reclamacions per altres drets. També autoritzen 
expressament el Consell Comarcal de l’Alt Penedès a fer ús dels drets d’explotació i a cedir-los a 
altres administracions públiques. 

 



 

11- L’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
es reserven el dret de difondre imatges de les persones guanyadores del premi i els accèssits, a 
través dels webs corporatius, les xarxes socials i altres suports. 

 
12- Els treballs no premiats podran ser recollits pels autors a la seu del Consell Comarcal de Alt Penedès 

en un termini de tres mesos després de fer-se públic el veredicte. 
 
13- El lliurament de premis es farà el dissabte 1 d’abril de 2017, en el transcurs de la jornada de portes 

obertes de l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. 
 
14- Les dades seran incloses en un fitxer del Consell Comarcal Alt Penedès per a la finalitat indicada, 

adoptant les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir el seus drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal Alt Penedès.” 

 
Vilafranca del Penedès, 6 de febrer de 2017 
El president, Francesc Olivella i Pastallé 
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