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El Consell Insular d’Eivissa es reserva el dret exclusiu de publicació de
l’obra o de les obres premiades durant el termini d’un any.
VII. Publicació i acceptació de les bases
Aquestes bases es publicaran al BOIB tal com preveu l’article 15.1 del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions.
El fet de participar en aquest certamen suposarà la plena acceptació, per
part de les persones que hi participin, d’aquestes bases i de la inapel·labilitat de
les decisions del jurat.
Qualsevol cas no recollit per aquestes bases serà resolt pel jurat.
Eivissa, 19 de Febrer de 2010
El conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural
Marià Torres Torres
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Num. 4153
Resolució del Conseller Executiu del departament de Política
Educativa i Cultural del Consell d’Eivissa, de data 17 de febrer
de 2010, per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del
XVIII concurs literari Sant Jordi per alumnes de secundària i
batxillerat per a l’any 2010.
Es fa públic que en data 17 de febrer de 2010 el Conseller Executiu del
Departament de Política Educativa i Cultural del Consell Insular d’Eivissa va
resoldre la següent proposta d’acord:
1.- aprovar les bases de la convocatòria del XVIII Concurs literari Sant
Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat per a l’any 2010, amb una dotació de dos mil cent euros (2.100 €) amb càrrec a la partida 4514 48100 dels
vigents pressupostos i que es continuï amb la tramitació adient fins a la resolució de l’expedient.
2.- continuar amb els tràmits preceptius necessaris fins a la resolució de
l’expedient.
Eivissa, 19 de febrer de 2010
El conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural
Marià Torres Torres
Bases del XVIII Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària
i de batxillerat, any 2010
Dins de les funcions que pertanyen al Consell Insular d’Eivissa a través
del seu Departament de Política Educativa i Cultural, en virtut de les competències conferides per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, es troba el foment de
la creació literària, mitjançant la convocatòria i la concessió de premis, i és
voluntat d’aquesta corporació seguir fomentant la creació literària i a tal efecte
convocar la 18a edició del Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i de batxillerat per a l’any 2010.
Primera.- Objecte i Finalitat
Es convoca per a l’any 2010 en règim de concurrència competitiva el
XVIII Concurs Literari Sant Jordi per als alumnes de secundària i batxillerat
d’Eivissa amb la finalitat de fomentar la creació literària entre l’alumnat eivissenc i, alhora, commemorar la festa de Sant Jordi.
Aquest concurs presenta dues modalitats:
- Premi Ramon Muntaner de Narrativa
S’hi estableixen dues categories:
Primera: Per a alumnes d’ESO
Segona: Per a alumnes de batxillerat i cicles formatius mitjà i superior.
- Premi Marià Villangómez de Poesia
S’hi estableixen dues categories:
Primera: Per a alumnes d’ESO
Segona: Per a alumnes de batxillerat i cicles formatius mitjà i superior.
Segona.- Premi
Per a cada una de les categories, previstes a les modalitats esmentades a
la base primera, hi haurà un primer premi de 325 euros i un segon premi de 200
euros en llibres, mitjançant vals a gastar a llibreries d’Eivissa.
L’import d’aquestos premis es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària 4514 48100 per una quantia de 2.100 euros.
Tercera.- Participants
Podrà accedir a la convocatòria d’aquest concurs literari qualsevol alumne/a que cursi estudis d’ensenyament mitjà (ESO, batxillerat, cicles formatius
de grau mitjà i superior) a qualsevol centre d’Eivissa.
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Així mateix per accedir a l’esmentada convocatòria s’haurà de complir
amb els següents requisits:
a) requisits generals:
Les obres hauran d’estar escrites en català.
Hauran de ser originals i inèdites i presentar-se mecanografiades o escrites amb ordinador.
Els originals s’hauran de presentar en triple exemplar, amb el nom de l’alumne/a posat en una fitxa en la qual figurin el nom i els llinatges de l’autor/a,
l’adreça, el telèfon i un document acreditatiu que està cursant els estudis assenyalats a la base primera (fotocòpia compulsada del carnet escolar o certificat de
la secretaria del centre).
b) requisits específics segons les modalitats indicades d’ESO i batxillerat:
b.1.- Premi Ramon Muntaner de Narrativa
Les obres hauran de tenir una extensió màxima de 15 fulls DIN A-4 escrits
per una sola cara.
Les obres podran ser narracions breus, diaris, memòries, relats de viatges,
cartes, etc., i hauran de dur títol.
Només s’admetrà la presentació d’una obra per concursant.
b.2.- Premi Marià Villangómez de Poesia
Els poemes hauran d’anar escrits per una sola cara.
Es premiaran els millors poemes sols i cada concursant, que només podrà
obtenir un dels dos premis, en podrà presentar fins a tres, d’una extensió que no
sobrepassi els cent versos.
S’admet la diversitat en qüestió de forma (rima, vers lliure, cal·ligrafia) i
temàtica.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Quarta.- Lloc i termini per a la presentació dels treballs
Els treballs s’han de lliurar a les secretaries dels centres d’ensenyament,
les quals tenen fins al dia 19 de març, divendres, com a data límit per fer-los arribar al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa.
El premiat/ada cedirà el dret de cobrament del premi a la llibreria que hagi
triat, la qual cobrarà els respectius imports en presentar al Consell la factura
corresponent.
Cinquena.- Jurat
El veredicte del concurs correspondrà a un Jurat que estarà constituït per:
El conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural,
que el presidirà honoríficament sense veu ni vot
Un/una escriptor/a d’Eivissa (nomenat pel conseller executiu del
Departament de Política Educativa i Cultural), que en serà president/a.
Un/a membre de cada seminari de llengua i literatura catalanes de cada un
dels centres d’ensenyament secundari d’Eivissa com a vocal.
La cap de secció del Departament de Política Educativa i Cultural, o funcionari/ària en qui delegui, com a secretaria/ària, amb veu i sense vot.
Aquest Jurat es reunirà el dilluns 19 d’abril a les 10 hores al Departament
de Política Educativa i Cultural del Consell i el seu veredicte s’elevarà, en forma
de proposta de resolució, al conseller del Departament esmentat, el qual resoldrà l’atorgament dels premis. El Jurat pot resoldre qualsevol dubte que es plantegi en relació amb aquestes bases.
El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el mateix dia de la reunió del Jurat en el tauler d’edictes del Consell Insular d’Eivissa i el lliurament
dels premis es farà el dijous 22 d’abril de 2010 a les 13 hores.
Els premis podran ser declarats deserts. Així mateix, el jurat es reserva el
dret d’aplicar l’ex aequo.
Sisena.- Publicació
Aquestes bases es publicaran al BOIB i entraran en vigor l’endemà de la
seua publicació.
Eivissa, 19 de febrer de 2010
El conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural
Marià Torres Torres
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Aprovació inicial del reglament d’organització i funcionament
de la policia local de Formentera
El Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el
27 de gener de 2010, aprovà inicialment el Reglament d’organització i funcionament de la Policia Local de Formentera.
Per la qual cosa es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient

