
 
 
 
 

 
 

OD-02 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 
i llur convocatòria. 

 
RELACIÓ DEFETS 
 
1. El 2 de febrer de 2022, la senyora Esther Garcia Garcia, responsable de Comunicació Externa 

i Transparència, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1.- Premsa d’Osona SA va crear l’any 2006 els premis “Vallesà de l'Any”. El premi va néixer amb la intenció 
de retre cada any un homenatge a vallesans i vallesanes que hagin despuntat en diferents àmbits: social, 
esportiu, econòmic, cultural, etc. Un jurat és l'encarregat de presentar les candidatures i els/les finalistes i 
guanyador/a surten per elecció popular. Per conèixer els finalistes i guanyador/a s'organitza una gala que 
és itinerant i que aquest any, a causa de la crisi sanitària, s’ha ajornat uns mesos. 
 
2.- L’any 2020, El 9 Nou va proposar que, per complementar aquest premi i fer-lo encara més rellevant, 
sumar sinèrgies amb el Consell Comarcal i PIMEC, i crear així dos premis nous pensats per a sectors que 
fins aleshores havien estat poc representats.  
 
3.- D’aquesta forma, l’any 2020 es va celebrar la primera edició dels premis “Lideratge Territorial”, premiat 
per PIMEC, i “Talent JoveVO” pel Consell Comarcal . 
 
4.- El premi Talent JoveVO està adreçat a joves de menys de 25 anys, sense cap tipus de restricció en 
quant a l’àmbit (esportiu, musical,  emprenedoria, ensenyament, voluntariat, activisme ...). 
 
5.- El premi pretén posar en valor la joventut vallesana compromesa que desenvolupa una destacada 
activitat arreu de la comarca o el món, per visualitzar-los i arribar a una franja d'edat que sovint és la gran 
oblidada, també pensant en noves formes d’incentivar i motivar els nostres joves amb un reconeixement 
merescut, tot i la seva joventut. 
 
6.- El premi consisteix en una figura elaborada per l’artista vallesana Roser Nadal i el reconeixement en 
l’acte públic que de manera anual organitza Premsa d’Osona SA en el marc del premi Vallesà de l’Any. 
 
7.- L’elecció i el recull de candidatures es fa de la mà dels ajuntaments de la comarca que proposen un 
candidat/a o màxim 2 del municipi. 
 
8.- Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no més enllà 
de l’11 d’abril de 2022. 
 
9.- El jurat el componen un/a vocal designat/da per cada grup comarcal, un/a vocal designat/da pels 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que formin part d’una agrupació d’electors 
(independents), i estarà presidit pel president del Consell Comarcal. 



 
 
 
 

 
 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del premi Talent JoveVO, amb el contingut 
següent: 
 

Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021  
 
Article 1. Objecte 
 
1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 pretén posar en valor els joves vallesans 

menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al món, 
per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora incentivar i motivar 
els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 anys 

nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la gala del premi 
“Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent JoveVO sense 
contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 

 
1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2021 les persones físiques menors 

de 25 anys, a 31 de desembre de 2021, nascudes o residents a la comarca del Vallès Oriental. 
 

2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2021 són proposats pels ajuntaments 
de la comarca del Vallès Oriental. 

 
3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental un màxim de dos candidats/tes nascuts/des o residents en llur municipi. 
 

4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels mèrits 
dels/les candidats/tes proposats. 

 
Article 3. Presentació de sol·licituds 

 
1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no més 

enllà de l’11 d’abril del 2022. 
 

2. Per poder valorar les sol·licituds, s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de les 
candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del premi aquelles 
candidatures que no el continguin. 

 
 

Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 
 

Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Article 5. Valoració i atorgament 
 



 
 
 
 

 
 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  part les 
persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de conseller/a 
comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre abans de l’11 
d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat pel grup polític que correspongui és automàticament 
el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que formin 

part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests ajuntaments no hagin 
designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans de l’11 d’abril de 
2022, el membre vocal del Jurat per aquests és automàticament l’alcalde o l’alcaldessa 
independent del municipi amb major nombre d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les funcions de 

secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un candidat o una 
candidata. 

 
3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 

 
El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del premi 
“Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent JoveVO, sense 
contingut econòmic. 

 
Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 

 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 
 

Segon.- Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments del Vallès Oriental. 

 
2. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple per 
adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres atribucions 
que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 



 
 
 
 

 
 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i la seva 

convocatòria, d’acord amb el redactat següent:   
 

Article 1. Objecte 
 

1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 pretén posar en valor els joves vallesans 
menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al món, 
per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora incentivar i motivar 
els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 anys 

nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la gala del premi 
“Vallesà de l’any” que organitza el diari El9nou mitjançant l’entrega del premi Talent JoveVO 
sense contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 

 

1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2021 les persones físiques menors 
de 25 anys, a 31 de desembre de 2021, nascudes o residents a la comarca del Vallès Oriental. 

 
2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2021 són proposats pels ajuntaments 

de la comarca del Vallès Oriental. 

 

3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental un màxim de dos candidats o dues candidates nascuts o residents en llur municipi. 

 
4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels mèrits 

dels candidats proposats. 

 
Article 3. Presentació de sol·licituds 

 

1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no més 
enllà de l’11 d’abril de 2022. 

 

2. Per a poder valorar les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de les 
candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del premi 
aquelles candidatures que no el continguin. 

 
Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 

 
Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Article 5. Valoració i atorgament 



 
 
 
 

 
 

 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  part les 
persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de conseller/a 
comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre abans de l’11 
d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat pel grup polític que correspongui és 
automàticament el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que 

formin part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests ajuntaments no 
hagin designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans de l’11 
d’abril de 2022, el membre vocal del Jurat per aquests és automàticament l’alcalde o 
l’alcaldessa independent del municipi amb major nombre d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les funcions 

de secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un candidat o 
una candidata. 

 

3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 

4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 

 
El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del premi 
“Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent JoveVO, sense 
contingut econòmic. 

 
Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 

 
El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases.” 

 
2. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments de la comarca.  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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