BASES DE LA BORSA D’ESTUDIS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ 2018
L’Ajuntament de Torelló convoca, amb caràcter biennal, la Borsa d’estudis i treballs de recerca
amb la finalitat de promoure la realització de treballs d’investigació i recerca sobre aspectes
inèdits en qualsevol àmbit de coneixement relacionat amb Torelló i el seu àmbit d’influència.
Amb els anys la Borsa d’estudis ha esdevingut una eina per al foment de la investigació, així
com un instrument per a la difusió del nostre patrimoni al conjunt de la ciutadania.
1. CONVOCATÒRIA
Estudi o treball de recerca i investigació, presentat en qualsevol format (vídeo, CD-ROM,
escrit...) sobre un tema d'història, geografia, política, medi ambient, economia, llengua,
sociologia o altres àmbits de coneixement, relacionats amb Torelló i el seu àmbit d’influència.
S’adreça a persones físiques o jurídiques estudioses, interessades o relacionades en qualsevol
dels àmbits de coneixement referents al nostre municipi.
L’obertura de la convocatòria serà en data de la seva publicació al BOPB i el termini de
presentació serà fins l'1 de març de 2019.
2. REQUISITS
Els treballs han de ser inèdits de recerca i aportar nous coneixements sobre Torelló.
Hauran de ser escrits en llengua catalana.
3. DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es presentaran personalment o per correu administratiu al Registre General de
l’Ajuntament de Torelló (Carrer Ges d’avall, 5, de 9 del matí a 2 del migdia) dirigit a l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Torelló, i que ha d’incloure necessàriament:
-Imprès de sol·licitud, que es podrà obtenir del web www.ajtorello.cat
-Un pla de treball amb el títol i els objectius bàsics que defineixin l'estudi.
-Memòria explicativa del projecte d’investigació
-Currículum Vitae
-En el cas que l’estudi estigui tutoritzat: Certificació del tutor que accepti dirigir i supervisar el
desenvolupament i confecció del treball
4. PROCÉS DE SELECCIÓ
La Borsa d’estudis serà adjudicada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la proposta
efectuada per la comissió de Selecció, la decisió de la qual serà inapel·lable.
La comissió de selecció s’especificarà a través de decret d’alcaldia i estarà formada per
representants de l’Ajuntament de Torelló, així com representants d’agents socials i acadèmics
vinculats a l’àmbit de coneixement dels treballs presentats.

La comissió de selecció serà l’encarregada de valorar d’acord amb els criteris següents:
- La temàtica i l’interès del projecte per aprofundir en l’estudi i el coneixement
de Torelló i la Vall del Ges.
- Adequació dels objectius de l’estudi.
- Metodologia
- Tutorització del projecte
- Currículum de l’aspirant
En el cas que el projecte mereixedor de la borsa no estigui tutoritzat, la Comissió encarregada
de valorar el projecte facilitarà, si es considera necessari, un/a tutor/a que realitzarà un
seguiment del projecte.
El termini per a la presentació definitiva és d'un any a partir de l'adjudicació. La Comissió podrà
concedir una pròrroga, si ho creu convenient i està plenament justificada.
5. DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica de la borsa es de 2.500 €.
L’aspirant escollit rebrà el 25% de la dotació en el moment de l’adjudicació. L'altre 75 % li serà
lliurat quan entregui la versió definitiva del treball.
6. GESTIÓ DE LA BORSA I OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA
La gestió de la borsa correspon a l’Ajuntament de Torelló. Per tal que es pugui fer efectiva, la
persona o persones beneficiàries hauran de comprometre’s a:
-Revisar i/o adequar el treball per a la seva publicació, si es considera oportú.
-Autoritzar la consulta del treball a les persones que puguin estar-ne interessades.
-Podran disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena.
Només caldrà que ho comuniquin prèviament a l’Ajuntament de Torelló, que facin constar que
el treball ha estat elaborat gràcies a la Borsa d’estudis i Treballs de recerca i que en lliurin dos
exemplars.
L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de publicació del treball, ja sigui de format completa
i/o resumida en qualsevol suport i format.
7. ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ
La sol·licitud de la borsa d’estudis suposa l’acceptació d’aquestes bases
L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret a modificar aquestes bases i la convocatòria de la
Borsa corresponent, si ho exigís una causa justificada.

Qualsevol altra circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Torelló.

