
Convocatòria per a la concessió d’una beca en règim 

de concurrència competitiva en el marc de 

l’ordenança específica reguladora de les bases de la  

Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 
 

 

I  Indicació de les bases reguladores i del diari oficial on s’han publicat. 
 

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2013 es va aprovar 

inicialment una ordenança específica reguladora de les bases de la Beca de Recerca 

Josep Romeu. 

 

L’anunci d’aprovació inicial de l’ordenança específica ha estat publicada en el DOGC 

núm. 6549 del dia 28 de gener de 2014 i en el BOP del dia 30 de gener de 2014 La 

convocatòria està condicionada a l’aprovació definitiva de l’ordenança que es produirà 

d’una manera automàtica si no es presenten reclamacions en el tràmit d’informació 

pública. 

 

II Quantia total de la subvenció convocada i aplicació pressupostària a la qual 
s’imputa la subvenció. 

 

La convocatòria està dotada d’un quantia total de 2.500 €, i està condicionada a 

l’existència de crèdit en el pressupost 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. 

 

III Objecte, condicions i finalitat de la subvenció. 
 

L’objecte de subvenció d’aquesta convocatòria és finançar projectes 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. 

 



La subvenció concedida a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a 

finançar projectes que s’han de desenvolupar en el termini de dos anys a partir de la 

data de notificació de la concessió, prorrogable per 6 mesos més a criteri del Jurat. 

 

IV Procediment de concessió.  
 
El procediment de concessió de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria serà el 

de concurrència competitiva. 

 

V Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los 
 
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 a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat: 

 

 
El/la senyor/a....................................................amb DNI núm..........................domiciliat 
a............................................en nom propi/ en representació de ................................, 
amb NIF........................., i domicili a 
................................................................................, assabentat/da de la convocatòria 
de la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017. 
 
DECLARO: 

1. Que reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2. Que em comprometo al compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció. 

3. Que em comprometo a declarar les subvencions o altres ingressos obtinguts 
per a la mateixa finalitat, obtinguts i de futur. 
 

SOL·LICITO: 
Ser admès/a a la convocatòria de la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 amb el 
projecte............................................................................................................................ 
 
Adjunto la següent documentació: 

a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant o del/de la representant. Si és persona 
jurídica fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i poders de 
representació. 

b) Memòria del projecte a realitzar pel qual es demana la subvenció. 
c) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció 

 
(Data i signatura del sol·licitant) 
 
 

VI Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació 

d’aquesta convocatòria i finalitzarà el dia 22 d’abril de 2016. 



 

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s’hauran de presentar al 

Registre General de l’Ajuntament, també podran presentar-se en qualsevol de les 

formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

La presentació de sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 

les normes que la regulen. 

 

VII Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incomplerta o incorrecta, es requerirà 

al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils, a partir del dia 

següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o esmenes necessàries, amb 

l’advertiment que si no fos així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 

VIII Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió. Termini de 
resolució i notificació de la concessió. 

 
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. 

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el 

concurs. 

 

 IX  Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 

del dia següent a la seva notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 

seva notificació. 



X    Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció. 
 
La subvenció s’atorgarà atenent les següents criteris de valoració de les sol·licituds: 

 

- 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) 

 

Sant Julià de Vilatorta, 30 de novembre de 2015 

 


