
 

 

Bases específiques reguladores de l’atorgament 
de la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 

 

Article 1.- Definició de l’objecte de subvenció. 
 

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 

tramitació, concessió i justificació de la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 que 

atorga l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta destinada a finançar els projectes 

d’investigació inèdits en els camps cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, 

científic, etc. referits a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 

 

El Jurat que proposa l’atorgament de la beca podrà també proposar un accèssit com a 

recompensa immediatament inferior al premi de la beca si considera que un treball 

mereix aquest reconeixement.  

 

En la convocatòria 2016-2017 es proposen els següents temes específics: 

- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta. 

- Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 

- Estudi sobre l’àmbit de Vilalleons 

 

També es podran presentar propostes sobre qualsevol dels temes dels camps indicats 

anteriorment. 

 

Article 2.- Requisits dels beneficiaris/àries. Forma i termini en el que s’han de 
presentar les sol·licituds. 
 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta Beca, les persones, físiques o jurídiques, que 

hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 

afectades per cap de les prohibicions contingudes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Les sol·licituds, en model normalitzat, s’han de presentar al registre general de 

l’Ajuntament abans del 22 d’abril de 2016. S’hi adjuntaran els documents que permetin 

valorar els criteris objectius d’atorgament de la Beca establerts en aquestes bases. 

 

Article 3.- Procediment de concessió de la Beca 
 

Aquesta subvenció es concedeix mitjançant el règim de concurrència competitiva, és a 

dir la concessió es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi 

d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració prèviament 

determinats en aquestes bases i d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels 

objectius fixats per l’Ajuntament, eficiència en l’assignació i utilització dels recursos 

públics. 

 



 

 

El procediment d’atorgament d’aquesta Beca s’iniciarà amb la convocatòria, seguirà la 

instrucció del procediment de concessió formulant una proposta de resolució a 

l’alcalde de l’ajuntament qui resoldrà el procediment d’una manera motivada de 

conformitat amb el que disposen aquestes bases, i en la que s’hi farà constar el 

sol·licitant a qui s’ha concedit la subvenció i la desestimació de la resta de sol·licituds. 

La resolució es notificarà a totes les persones que hagin presentat una sol·licitud. 

 

Article 4.- Criteris objectius d’atorgament de la Beca i la seva ponderació. 
 

L’atorgament de la Beca es farà atenent les següents criteris de valoració de les 

propostes: 

 

- Treball sobre un dels temes específics proposats en la convocatòria (8 punts) 

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria (1 punts) 

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria però que 

es consideri original (3 punts) 

- Consideració que el tema tingui escasses referències bibliogràfiques i 

d’investigació existents (5 punts) 

- Consideració que l’objecte de la investigació es trobi en situació de risc 

d’extinció (5 punts) 

- Adequació del currículum del/de la sol·licitant de la Beca a l’àmbit de la matèria 

del projecte (4 punts) 

- Coneixement del /de la sol·licitant del territori, costums i haver realitzat treballs 

referents a Sant Julià de Vilatorta (4 punts) 

- Aplicació del mètode científic en la redacció del projecte (3 punts) 

- Exhaustivitat i extensió  del projecte que es presenta (6 punts) 

 

Article 5.- Quantia individualitzada de la Beca. 
 

La Beca es dotarà amb 2.500 €, import que s’haurà de preveure en la corresponent 

aplicació pressupostària de l’exercici 2016. 

 

L’accèssit es dotarà amb 1.000 €, import que s’haurà de preveure en la corresponent 

aplicació pressupostària per a l’exercici 2016. 

 

Article 6.- Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de la Beca i termini en el que serà notificada la 
resolució. 
 

La convocatòria de la Beca l’aprovarà la Junta de Govern de l’Ajuntament, i la 

instrucció del procediment anirà a càrrec d’un jurat format per persones vinculades a 

l’àmbit cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, i científic de Sant Julià de 

Vilatorta, les quals podran demanar la col·laboració d’experts o d’institucions sobre 

l’interès i l’abast dels projectes presentats. També el jurat podrà demanar informació 

complementària a l’aspirant i convocar-lo per suggerir-li l’ampliació o la modificació del 

projecte per fer-lo més operatiu. 

 



 

 

El jurat donarà la seva proposta de resolució ajustada als criteris objectius per a 

valorar els projectes, a l’alcalde qui resoldrà d’una manera motivada i que es farà 

pública en el transcurs de la VIII edició de la Fira del Tupí 2016, i es publicarà a la 

revista Vilatorta corresponent a l’edició de la Festa Major de 2016, també es notificarà 

als interessats. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució als 

interessats s’entendrà desestimada per silenci administratiu. 

 
Article 7.- Obligacions dels/de les beneficiaris/àries 
 

Són obligacions de les persones beneficiàries, a més de les especificades en l’article 

14 de la Llei General de Subvencions, les següents: 

 

Atorgada la Beca, es designarà un tutor perquè supervisi el treball seleccionat. En el 

termini màxim d’1 any a partir de la data de la notificació de l’atorgament de la Beca, el 

beneficiari presentarà a l’Ajuntament un informe que detalli l’estat de la recerca. El 

tutor està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes, i el beneficiat i 

queda subjecte a les observacions que li faci el tutor. 

 

El termini per a la realització del projecte seleccionat és de 2 anys a partir de la data 

de la notificació de la seva concessió, el termini és prorrogable fins a 6 mesos més, a 

criteri del jurat. 

 

El/La beneficiari/ària de la Beca ha de lliurar a l’Ajuntament tres exemplars del treball 

d’investigació acabat, juntament amb un resum, els quals també cal presentar en 

suport informàtic. 

 

Article 8.- Pagaments anticipats. 
 

El pagament de la Beca es farà efectiva en dos lliuraments, el primer pagament de 

1.000 € es farà efectiu en el moment de la concessió de la Beca. El segon pagament, 

de 1.500 €, es farà efectiu una vegada finalitzat el treball i després que el tutor 

designat per fer el seguiment en dictamini la seva qualitat.  

 

Article 9.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració, ens públics o 
privats. 
 

El beneficiari de la Beca haurà de comunicar a l’ajuntament l’obtenció d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

L’import de la suma de subvencions, ajudes.. no podrà superar el cost de l’activitat 

subvencionada 

 
Article 10.- Premis que pugui obtenir el treball 
 
La propietat intel·lectual del treball Becat correspon a l’autor, d’acord amb el que 

disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1986, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei de la Propietat Intel·lectual, en conseqüència l’autor té la plena disposició i el 



 

 

dret exclusiu a l’explotació de l’obra. Per això l’autor serà el beneficiari dels premis que 

el treball pugui obtenir. 

 

El beneficiari de la Beca està obligat a cedir a l’ajuntament el dret de reproducció de la 

seva obra i de distribució en una primera edició. 

 

En les següents edicions i en el material relacionat, l’autor estarà obligat a fer constar 

que el treball ha estat subvencionat amb la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 i 

a lliurar-ne 2 exemplars a l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 
Article 11.- Revocació  
 

L’Ajuntament pot revocar la Beca atorgada per raó d’incompliment de qualsevol de les 

obligacions que corresponen a la persona beneficiària, d’acord amb la legislació 

general, aquestes bases o la convocatòria. L’acte de revocació ha d’anar precedit d’un 

tràmit d’audiència  de 10 dies hàbils 

 

Article 12.- Renúncia 
 

Tota persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la Beca atorgada, 

mitjançant un escrit presentat el registre general de l’Ajuntament. 

 

Article 13.- Reintegrament 
 

A conseqüència de la revocació o renúncia de la Beca, el/la beneficiari/ària haurà de 

reintegrar l’import percebut en concepte de pagament anticipat. 

 

Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 

 

Article 14.- Infraccions i sancions 
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 

General de Subvencions, i en el títol IV del Reglament de la Llei General de 

Subvencions. 

 

Article 15.- Règim jurídic supletori  
 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d’aplicació la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i la llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. 

 

Sant Julià de Vilatorta, 30 de novembre de 2015 

 


