CONVOCATÒRIA DE LA BECA DELS PREMIS CARLES RAHOLA, DE
RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DEL PERIODISME A LES COMARQUES
GIRONINES, 2020-2021
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment per a la concessió de la
beca dels Premis Carles Rahola. L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la
Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, convoca la setena edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta
beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història
del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.
La recerca haurà de basar-se en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu
Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les
comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.
Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.
2. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que es van aprovar per Junta
de Govern Local de l’Ajuntament de Girona de data 15 de setembre del 2017 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona de núm. 189 de 28 de setembre
del 2017.
3. Procediment de concessió
La beca serà concedida mitjançant procediment de concurrència competitiva i d’acord
amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que la regulen.
4. Destinataris, requisits mínims i acreditació
D’acord amb el punt 1 de les bases que regulen la convocatòria, les beques
s’atorgaran de manera biennal per a cada modalitat, és a dir, un any es destinaran a la
modalitat professional i l’any següent a la universitària, i així successivament.
En aquesta convocatòria s’atorgaran a la modalitat universitària i, per tant, els
destinataris seran projectes de màster o de final de grau elaborats per alumnes
matriculats en qualsevol universitat.
Els sol·licitants de la beca hauran de complir i efectuar l’acreditació dels requisits
indicats.
5. Compromisos dels beneficiaris de la beca
Els beneficiaris de la beca es comprometen al següent:
-

Presentar el projecte abans del 31 de gener del 2022.

-

Fer una presentació pública del projecte guanyador un cop estigui finalitzat.
L’acte de presentació estarà organitzat per la Diputació de Girona i la
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Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i comptarà amb
el suport de l’Ajuntament de Girona.
6. Dotació econòmica
La beca té una dotació econòmica de 3.000 euros. La despesa anirà a càrrec de la
partida 2020 100 92010 48000 – Relacions Institucionals.
7. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment
La instrucció del procediment anirà a càrrec de l’alcaldessa de Girona. La resolució
correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació d’alcaldia efectuada
per decret número 2020015332 de 2 de setembre de 2020.
8. Procediment i documentació que cal adjuntar
El projecte es podrà enviar per correu postal o presentar presencialment a les oficines
del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1 – 17004 Girona), o
presentar-ho telemàticament mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament
(https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/) i haurà de contenir les
dades següents:
8.1. La sol·licitud de participació a la Beca dels Premis Carles Rahola. Trobareu un
model normalitzat de sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.
8.2. El currículum del responsable. Si el jurat ho creu convenient, sol·licitarà la
documentació que n’acrediti les dades.
8.3 Un document que acrediti que el projecte correspon al treball de final de grau o
màster.
8.4. El projecte de recerca, que haurà d’incloure la motivació, el tema, la missió i els
objectius, l’interès històric, la metodologia a emprar, el calendari, els arxius i les fonts
previstes amb les quals es realitzarà la recerca i una aproximació a la bibliografia que
es pretén utilitzar. Haurà de tenir una extensió d’entre cinc i deu folis (2.100 caràcters
amb espais/foli).
8.5. En el supòsit que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta,
l’Ajuntament de Girona requerirà per escrit que es completi o s’esmeni el projecte dins
el termini de deu dies naturals. Caldrà presentar la nova documentació a la mateixa
adreça i en els mateixos termes i, en cas de rebre-la fora de termini, s’arxivarà la
sol·licitud inicial.
8.6. També es pot enviar la sol·licitud amb tota la documentació completa a la mateixa
adreça del Registre mitjançant el sistema de correu administratiu, o per qualsevol dels
mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment
administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini
establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació a través del
correu electrònic comunicacio@ajgirona.cat.
Les persones sol·licitants autoritzen l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les
seves dades personals, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
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administracions públiques, com a mitjà alternatiu a la presentació de documentació
acreditativa de la seva identitat.
9. Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i serà fins el 27 de gener
del 2021, dins l’horari d’atenció al públic de les oficines per fer el registre presencial o
fins a les 23.59 h a través de la sol·licitud mitjançant la seu electrònica.
10. Valoració i resolució de la convocatòria
La valoració i anàlisi de les sol·licituds la farà un jurat establert d’acord amb el punt 11
de les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
El jurat valorarà les sol·licituds d’acord amb els criteris fixats al punt 7 de les bases
d’aquesta beca i emetrà una acta que contingui una proposta de resolució.
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic durant la gala de lliurament
dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local durant el mes de febrer del 2021.
Les persones beneficiàries de les beques signaran un document d’acceptació de la
beca i de les condicions fixades a les seves bases.
Els projectes no seleccionats es podran recollir en el termini dos mesos de la data del
veredicte. Si passat aquest termini no han estat recollits s’eliminaran d’acord amb la
normativa i els procediments establerts per l’Arxiu Municipal de Girona.
11. Mitjà de notificació o publicació de la resolució
La resolució posarà fi a la via administrativa i es notificarà individualment a les
persones sol·licitants. També publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Girona i a la web municipal i/o al web www.premisrahola.cat.
Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si és considera
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.
12. Acceptació de la beca
Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per part
de l’interessat d’acord amb el model genèric que es pot trobar a la seu electrònica
(https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre)
13. Justificació
La beca s’ha de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de
subvencions
disponible
a
la
web
de
l’Ajuntament
de
Girona:
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1412_ca.pdf
El projecte s’haurà de lliurar en paper i en suport digital i haurà d’incloure un resum
d’un màxim de 16.000 caràcters amb espais.
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i,
si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament de
3

Girona, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria
d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.
La justificació serà la presentació del projecte i el model de justificació anterior a través
del Registre General de l’Ajuntament o de la seu electrònica abans del 31 de gener del
2022. Si el jurat ho creu oportú, podrà concedir una pròrroga de 30 dies naturals més
enllà d’aquesta data.
14. Edició i gestió de drets
L’Ajuntament de Girona, en qualitat d’editor, es reserva el dret de publicar íntegrament
o bé un resum del treball guardonat, en suport paper i/o en suport digital, i l'import de
la beca té la consideració de drets d'autor per a la primera edició. En cas de publicarse, l'autor/a es compromet a adequar-lo i a supervisar-ne l'edició sense gratificacions
complementàries. No obstant això, si en el termini de dos anys no s’ha exercit aquest
dret, l’autor podrà disposar lliurement del treball per a la seva publicació, i haurà de fer
constar, en cada edició que se’n pugui fer, la menció expressa de la beca concedida a
la portadella. En aquest cas, s’hauran de lliurar dos exemplars a l’Ajuntament de
Girona, un exemplar per la Diputació de Girona, un exemplar per la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un exemplar per la Universitat de
Girona.
En el cas que l’Ajuntament de Girona no publiqui el treball, aquest s’incorporarà a
l’expedient corresponent i es podrà consultar lliurament mitjançant els serveis
presencials i en línia de l’Arxiu Municipal, amb les garanties adequades de respecte
als drets morals d’autoria. Qualsevol proposta de reutilització del treball amb finalitat
comercial lucrativa requerirà el consentiment previ i per escrit de l’autor/a.
15. Pagament
L’import de la beca es farà efectiu en dos terminis: un primer, del 40% del total, en el
moment de concessió de la beca, i un segon, del 60%, una vegada s’hagi finalitzat el
projecte i el jurat l’hagi validat.
16. Regulació jurídica
La convocatòria i concessió d’aquesta beca es regular per les bases reguladores de la
beca dels Premis Carles Rahola; les bases d’execució del pressupost municipal: el
Reglament orgànic municipal; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen; la normativa sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de
Girona, i la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les
administracions públiques.
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