
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’UN PREMI, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, EN EL MARC DE LES BASES 
REGULADORES DE LA X BECA ERNEST LLUCH D’INVESTIGACIÓ I 
RECERCA LOCAL DE VILASSAR DE MAR 2022 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: BECA ERNEST LLUCH 2022

1.-  Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores  i  diari  oficial  on s’han
publicat

Per acord del Ple Municipal de data 15 de març de 2018, van ser aprovades les
Bases Reguladores, que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de data 13 de juny de 2018.

2.- Quantia total màxima del premi a atorgar i consignació pressupostària

L’Ajuntament  farà una aportació de quatre mil euros (4.000,00 €), amb les 
corresponents retencions fiscals. El seu import es farà efectiu en dos 
lliuraments de dos mil euros (2.000,00 €) cadascun; el primer, en el moment 
de la concessió de la beca, i el segon una vegada finalitzat el treball i després 
que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
SP 33400 – 48000, centre de cost 16081, a càrrec del pressupost del 2022.

3.- Objecte del premi

L'objecte d'aquestes bases és el foment de la investigació i la recerca local en 
tots els seus àmbits, i més concretament de l’evolució geogràfica i històrica, 
aspectes socioeconòmics, aspectes socials, desenvolupament tècnic, aspectes 
esportius, aspectes culturals, festes i tradicions... de Vilassar de Mar.

4.- Procediment de concessió del premi

El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el 
de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los

Podran optar al premi totes les persones que, de forma individual o col·lectiva, 
presentin una proposta de recerca inèdita d’investigació en el camp de les 
ciències socials i humanes, principalment en l’àmbit de la història i de la 
geografia, del patrimoni cultural i artístic referit al poble de Vilassar de Mar i 
al seu entorn.

Si els participants són un col·lectiu de persones físiques, una d’elles actuarà 
com a responsable i perceptora del premi.



La personalitat del participant s’acreditarà amb el NIF de la persona 
interessada i, en el seu cas, el CIF de l’entitat, juntament amb els documents 
que acreditin la representació que ostenti.

És requisit per poder optar a rebre el premi:

- Presentar la sol·licitud en l'imprès normalitzat i la documentació acreditativa 
en els terminis establerts en aquestes bases, una vegada sigui publicada la 
convocatòria de les mateixes.

- complir amb totes les condicions que s’establiran

6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

Els candidats al premi hauran de presentar una sol·licitud dins el període 
establert en aquestes bases (mitjançant model normalitzat establert en la 
convocatòria), que inclourà una declaració jurada i/o certificats acreditatius 
de què estan al corrent en les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 
social, i no estan incursos en la prohibició de percepció d'ajudes públiques, i 
en general de complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions.

La documentació podrà ser substituïda per una autorització específica a favor 
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per consultar la informació dels registres 
públics de les administracions corresponents. 

7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds

El període de presentació de les sol·licituds és des de la data de l’aprovació de 
la convocatòria fins a la mitjanit del 16 d’octubre de 2022. Hi haurà una única
convocatòria.

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d'entada de 
l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16  de la Llei
39/2015,  d’1 d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  comú de les  Administracions
Públiques. 

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

8.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

La instrucció del procediment correspon a la regidoria de Cultura, que actuarà
assistida d’un jurat. que estarà compost per l’alcalde, la regidora de Cultura i 
diverses persones qualificades, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar, a proposta del Consell Municipal de Cultura.

La Regidoria de Cultura lliurarà al jurat la documentació relativa als 
participants, així com els criteris de valoració, amb l'antelació suficient per a 
què puguin emetre el seu veredicte fins al 30 de novembre de 2022. 



El jurat concedirà el premi aplicant criteris com el rigor i la qualitat 
metodològica de la proposta, la priorització de l’estudi d’aspectes fins ara poc o
gens coneguts i el currículum del participant o participants.

El jurat, d’acord amb els criteris de valoració fixats proposarà motivadament a
la Regidoria de Cultura el guanyador del premi. La proposta del jurat es farà 
pública oportunament.

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilassar de Mar es reserva el dret 
de suspendre la convocatòria de la «Beca Ernest Lluch», en cas de manca de 
participants, i de declarar el premi desert si el jurat determina que la qualitat 
dels treballs candidats al premi és insuficient.  

La resolució del procediment correspondrà a l’alcalde.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases.

9.- Altres condicions

La  resta  de  condicions  i  circumstàncies  no  previstes  en  aquesta  convocatòria,  es
regularan  per  allò  disposat  en  les  Bases  reguladores  aprovades  i  per  la  resta  de
legislació vigent.
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