
 

BASES QUE REGEIXEN LA BECA D’ESTUDIS HUMANÍSTICS I CIÈNCIES 
SOCIALS  JOAQUIM CAPDEVILA I CAPDEVILA 
 
 
1.   OBJECTIU DE L’AJUT 
 
L’objectiu de l’ajut és contribuir a la producció i difusió d’estudis en el camp de la 
recerca històrica i de la memòria, en l’àmbit de la comarca de l’Urgell (i àrea 
d’influència). 
 
Les obres que es presentin hauran de ser originals i inèdites i escrites en llengua 
catalana. 
 
 
2.   FINANÇAMENT 
 
La concessió de la Beca d’Estudis Humanístics Joaquim Capdevila i Capdevila es farà 
a càrrec a la partida 33400-4800019 de l’estat de despeses del pressupost del Consell 
Comarcal de l’Urgell de l’any 2021 i amb l’import de 1.500 €. 
 
 
3.  FASES DEL PROCÈS DE SELECCIÓ, DESENVOLUPAMENT I PUBLICACIÓ 
 
El procés de selecció, desenvolupament i publicació seguirà les següents fases: 
 

1. Presentació i selecció de la proposta d’estudi en format síntesi segons 
l’establert a les bases 6a a 9a. 
 
2. Lliurament de l’estudi en el termini establert a la base 10a seguint la forma 
d’entrega dels treballs, i pagament de la beca un cop el jurat n’hagi validat la 
qualitat i les condicions segons la base 11a. 
 
3. Publicació dels treballs resultants a Quaderns d’Urtx. Revista d’humanitats de 
l’Urgell. 

 
 
4.   INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS 
 
La beca no és compatible amb la concessió d'altres ajuts. 
 
 
5.   REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
1. Poden ser beneficiàries de la beca les persones físiques. 
2. No poden ser beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les 
prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 
de novembre. 
 



 

 
6.   PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
1. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant instància genèrica que s'adjunta com 
a Annex 1 d'aquestes bases. 

 
2. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
 
A) Documentació administrativa general: 

a) Còpia del DNI o NIE. 
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'altri. 
c) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant de no estar 
sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la 
condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques 
recollides en l'art. 13.2 de la Llei general de subvencions 28/2003, del 17 de 
novembre (el model del qual s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases). 

 
B) Documentació específica requerida per a la concessió de la beca: 

a) Currículum del sol·licitant autor del projecte. 
b) Exposició del projecte (extensió màxima de 4 pàgines de mida A4 per una 

sola cara): 
-Proposta provisional de títol 
-Descripció completa de les característiques del projecte 
-Síntesi de 15 línies 
-Context i oportunitat del projecte 
-Metodologia 
-Calendari de treball 

 
3. Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte. No es podrà optar dos edicions 
seguides a la beca. Tampoc es podrà presentar un nou projecte a la convocatòria d'un 
any si ha resultat guanyador d’una edició anterior i no s’ha lliurat el treball acabat. 
 
4. Les sol·licituds i tota la documentació descrita en l'apartat anterior s'han de 
presentar, en el termini establert en la convocatòria, a la seu electrònica o al registre 

del Consell Comarcal de l’Urgell, carrer d'Agoders, 16, 25300 Tàrrega. Així 
mateix, es podrà presentar de conformitat amb el que estableix l'art. 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
5. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell 
Comarcal de l’Urgell requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la recepció del requeriment 
d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no presenta la rectificació reclamada 
o la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició, en 
conformitat amb l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 



 

7.   CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DEL PROJECTE 
 
Es valoraran les sol·licituds d’acord amb els següents criteris i puntuacions de 
valoració màxima parcial per determinar-ne la valoració final: 

 
-Interès científic del tema que es proposa investigar: 40 punts màxim 
-Interès territorial del projecte i del seu abast geogràfic: 40 punts màxim 
-Coherència i metodologia: 20 punts màxim 

 
 
8.   PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DE LA 
BECA 
 
1. La beca es concedirà d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, 
no discriminació i publicitat, mitjançant procediment de concurrència competitiva. 
 
2. L’inici de l’expedient s’efectuarà mitjançant l’aprovació de la convocatòria 
corresponent, per part de la presidència de la corporació. 

 
3. La instrucció correspondrà al Consell Comarcal de l’Urgell, que ha de realitzar d'ofici 
totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades, en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió de l’ajut. 

 
4. El jurat de la beca dictarà proposta sobre la concessió de la beca, i el seu veredicte 
serà inapel·lable. La decisió del jurat s’elevarà  a Presidència,  que formalment 
atorgarà el premi mitjançant decret. 

 
5. La Resolució de l'expedient de concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la 
publicació a la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Urgell (https://urgell.cat/)  i en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 
 
9.   JURAT DE LA BECA  
 
1. El jurat estarà format pel Sr. Jordi Abella Pons, director de l’Ecomuseu Valls d’Àneu, 
que actuarà com a president; el Sr. Miquel Aguilar Montero, filòleg i membre del 
Consell de Redacció d’Urtx. Revista d’humanitats de l’Urgell, que actuarà com a 
secretari; la Sra. Carme Alòs Trepat, directora del Museu de la Noguera, que actuarà 
com a vocal; la Sra. Maria Garganté Llanes, doctora en Història de l’Art, professora a 
la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Facultat Antoni Gaudí, que actuarà com a 
vocal, i la Sra. Mariona Visa Barbosa, doctora en Comunicació Social i professora del 
Grau de  Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida, que 
actuarà com a vocal. Així mateix, el Sr. Jaume Espinagosa Marsà, director dels 
Museus de Tàrrega, actuarà com a vocal amb veu i sense vot. 
 

https://urgell.cat/


 

2. El jurat intervindrà en la selecció dels projectes presentats i, posteriorment, en la 
validació del treball final, sens prejudici d’actuacions d’acompanyament, 
assessorament o presa de decisions que afectin l’elaboració del treball, el compliment 
dels terminis i altres que se’n puguin derivar.  
 
3. El jurat té la facultat de declarar deserta la Beca en cas que així ho consideri . 
 
4. El jurat té, així mateix, facultat per  interpretar-ne les bases. 
 
 
 
10.   TERMINI D’ENTREGA DE L’ESTUDI CORRESPONENT AL PROJECTE 
SELECCIONAT 
 

El termini de presentació de l’estudi objecte de la beca serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació de la resolució que formalitzarà el  veredicte del jurat 
a favor del projecte seleccionat. 
 
 
 
11.   LLIURAMENT, FORMA I PUBLICACIÓ DE L’ESTUDI I PAGAMENT DE LA 
BECA 
 
1.L’estudi corresponent al projecte seleccionat haurà de respectar de manera 
escrupolosa aquestes acotacions:  
 

Caldrà que sigui lliurat en arxiu electrònic format PDF, d’un màxim de 35 
pàgines de mida A4 cadascun (documents gràfics a part, en alta resolució) a 
una sola cara, menció de la bibliografia i abstract.  

 
2.Un cop lliurat l’estudi de manera satisfactòria a criteri del jurat, es podrà dur a terme 
el pagament de l’ajut econòmic. 
 
3.El Consell Comarcal de l’Urgell publicarà l’estudi en una subcol·lecció de la revista 
Urtx. Revista d’humanitats de l’Urgell, anomenada Quaderns d’Urtx, i creada per a 
aquesta finalitat. 
 
 
 
12.   OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
 
1. Són obligacions generals de la persona beneficiària: 
 
a) Comunicar al Consell Comarcal de l’Urgell l’acceptació de la Beca. En qualsevol 
cas, si, un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació a la seu electrònica 
de la web del Consell Comarcal (https://urgell.cat/)  i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida de l’acord del jurat, no s’ha produït aquesta acceptació, la beca 
s’entendrà no acceptada tàcitament. 

https://urgell.cat/


 

 
b) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió de la Beca i justificar-ne la 
realització en els terminis i les condicions establertes en aquestes bases i en la 
resolució de concessió de la Beca. 

 
c) Proporcionar la informació sobre l’activitat becada que li sigui requerida pel jurat en 
qualsevol moment. 

 
d) Fer constar, de manera expressa, el suport de la Beca d’Estudis Humanístics 
Joaquim Capdevila i Capdevila en la realització de l’estudi. 

 
e) Comunicar immediatament al jurat qualsevol eventualitat que alteri o dificulti 
greument el desenvolupament del projecte becat, en particular si poden derivar en 
retards en l'execució o si poden afectar-ne el cost total, i sol·licitar l'autorització prèvia i 
expressa per fer qualsevol modificació substancial del projecte. Les sol·licituds de 
modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les 
circumstàncies que la justifiquin i han d'especificar les repercussions que impliquin. 

 
f) La resta d'obligacions que s'estableixin en la normativa general de subvencions i la 
resta de normativa que els sigui aplicable. 

 
2. Són obligacions específiques de la persona beneficiària: 

 
a) Justificar l'ajut concedit en la forma i els terminis establerts a les bases 10a i 11a. 

 
b) El Consell Comarcal de l’Urgell requerirà la presència de la persona guanyadora a 
la presentació de la revista Urtx en què s’editi el treball finalitzat. 
 
c) Els treballs resultants es podran publicar en altres obres amb els següents 
condicionants: caldrà que se n’informi per escrit el Consell Comarcal de l’Urgell i, a 
més, caldrà fer constar obligatòriament que el treball ha estat realitzat amb el suport de 
la Beca d’Estudis Humanístics Joaquim Capdevila i Capdevila convocada pel Consell 
Comarcal de l’Urgell. 
 
3. La persona beneficiària de la beca autoritza el Consell Comarcal de l’Urgell a 
divulgar el treball becat i garanteix al Consell Comarcal l’autoria i originalitat de l’obra, 
el seu caràcter inèdit, així com la titularitat exclusiva i sense límits dels drets 
d’explotació de l’obra.  
 
 
13.   REVOCACIÓ i REINTEGRAMENT DE LA BECA 

Per a la revocació i el reintegrament de la beca, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 
general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa que sigui 
d'aplicació. 
 



 

a) Es podrà revocar la beca quan la qualitat científica de l’estudi resultant no compleixi 
el criteri de coherència, metodologia i terminis que estableixen les bases 7a i 11a, i 
que ha presentat el sol·licitant en el projecte. 
 
b) En qualsevol cas, la revocació de la beca requerirà la instrucció d'un expedient amb 
informe previ del jurat, audiència de la persona interessada i acord exprés del Consell 
Comarcal. 
 
 
14.   INFRACCIONS I SANCIONS 

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV 
de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre. 

L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions del que 
estableixen aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de beques és la 
Presidència del Consell Comarcal de l’Urgell. 

 

15.   ALTRES DISPOSICIONS 
 
En tot allò no previst expressament en aquests bases, regiran les disposicions que 
siguin d’aplicació al Consell Comarcal de l’Urgell en matèria de subvencions i 
especialment les contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
Annex 1: Model normalitzat de sol·licitud 

 
Annex 2: Model de declaració responsable 
 
 
 
 
 
 
Consell Comarcal de l’Urgell 


