PREMIS «ROSA ANTICH» I «MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÀ»
Alcaldia de l’Ajuntament de Silla

BASES GENERALS DELS PREMIS
«ROSA ANTICH» I «MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ»
Disposicions comunes
1. L’Ajuntament de Silla fa pública la convocatòria, conjunta, dels premis «Rosa Antich» i
«María i José Zaragozá» que pretenen fomentar entre l’alumnat de Silla la cultura de l’esforç i
de l’excel·lència en l’estudi i la formació.
2. Podran aspirar als premis les persones empadronades a Silla, amb una antiguitat de dos
anys com a mínim, que hagen cursat els estudis de batxillerat o de cicle formatiu Superior, en
els dos cursos immediatament anteriors a la convocatòria dels premis amb una nota mitjana
no inferior a notable i sense haver suspés cap assignatura.
3. L’alumnat que aspire als premis presentarà una sol·licitud en el Registre General de
l’Ajuntament de Silla, fins al dia 28 de juny, tot adjuntant-hi el certificat d’empadronament i el
certificat acadèmic expedit pel centre on s’hagen realitzats els estudis (originals o còpia
compulsada). A la sol·licitud s’haurà d’indicar, necessàriament, telèfon o telèfons i correu
electrònic de contacte.
4. Cada estudiant sols podrà aconseguir un premi i no podran participar-hi les persones que ja
hagen obtingut un d’aquests premis en una altra convocatòria.
5. El jurat dels premis estarà format per un representant del professorat de cada institut de
Silla, el director/a del centre o professor/a en qui delegue; per un representant de cada
associació de pares i mares d’alumnes, el president/a o membre en qui delegue; pel regidor/a
d’Educació; pel funcionari/a municipal responsable d’Educació, que actuarà com a secretari, i
per l’alcalde/essa, que el presidirà.
6. A primers de maig de l’any de la convocatòria s’informarà dels premis al tauler d’anuncis
dels dos centres implicats.
7. El jurat dels premis es reunirà per citació via telefònica o per correu electrònic que
s’efectuarà des de l’Alcaldia i es deixarà constància de la citació en l’expedient. La sessió es
realitzarà del 15 al 19 de juliol. El jurat examinarà les sol·licituds i la documentació i resoldrà
sobre l’atorgament en el termini de temps més curt possible. La resolució dels premis es
inapel·lable i irrecurrible. Per a assegurar la seua constància, el premi atorgat es reflectirà en
un decret de l’Alcaldia.
8. La resolució dels premis es notificarà mitjançant inserció d’anunci al tauler d’edictes i a la
pàgina web de l’Ajuntament. A més, es comunicarà als alumnes premiats via telefònica o per
correu electrònic, en el termini de temps més curt possible.
9. Els premis es lliuraran en un acte públic, solemne, que inicialment es realitzarà als IES de
secundària de Silla (IES Enric Valor i IES Sanchis Guarner), alternant cada any en un centre
educatiu de secundària. Enguany es realitzarà a l’IES Enric Valor, el dia 13 de setembre, a les
13 hores. En l’anunci de notificació del resultat s’indicarà de forma expressa, el lloc, la data i
l’hora definitiva de la celebració de l’acte.
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En l’acte de lliurament dels premis, es donarà la paraula als estudiants premiats i se’ls oferirà
fer un breu parlament.
10.Si un o els dos premis queden deserts, l’import del premi es destinarà a l’adquisició de
material escolar per als centres d’ensenyament mitjà de Silla.
CONDICIONS PARTICULARS DEL PREMI
«ROSA ANTICH»
Premi instituït per la família del Sr. José María Zaragozà Antich, dotat amb 500€ i diploma.
L’Ajuntament de Silla dóna suport i col·labora en la convocatòria dels premis i l’Alcaldia
assumeix la realització de les gestions administratives.
Podran optar al premi estudiants que hagen acabat el Batxillerat.
El premi es reconeixerà a favor de l’alumne amb millor expedient acadèmic en el conjunt dels
cursos del Batxillerat. Excepcionalment, en el cas que per l’escassa diferència de puntuació en
els expedients acadèmics, o per les circumstàncies concurrents, el jurat entenguera que són
mereixedors del premi diversos dels alumnes aspirants, podrà proposar, motivadament, que es
reconega una pluralitat de premiats, com a màxim tres, amb un diploma individual i el premi
econòmic compartit.

CONDICIONS PARTICULARS DEL PREMI
«MARÍA I JOSÉ ZARAGOZÁ»
Premi instituït pel Dr. Haroldo Zaragozà en record dels seus pares, dotat amb 500 € i diploma.
Podran optar al premi estudiants que hagen acabat el Cicle Formatiu de Grau Superior.
L’Ajuntament de Silla dóna suport i col·labora en la convocatòria dels premis i l’Alcaldia
assumeix la realització de les gestions administratives.
El premi es reconeixerà a favor de l’alumne amb millor expedient acadèmic en el conjunt dels
cursos del Cicle Formatiu de Grau Superior. Excepcionalment, en el cas que per l’escassa
diferència de puntuació en els expedients acadèmics, o per les circumstàncies concurrents, el
jurat entenguera que són mereixedors del premi diversos dels alumnes aspirants, podrà
proposar, motivadament, que es reconega una pluralitat de premiats, com a màxim tres, amb
un diploma individual i el premi econòmic compartit.
Silla, 21 de maig de 2019
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