
 

 
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT DE QUINZE BEQUES DESTINADES A 

PARTICIPAR AL CURS DELS JULIOL DE LA UB “LA VOLTA AL MÓN DEL VI EN CINC 

TARDES” QUE ES REALITZARÀ A ALELLA DEL 8 AL 12 DE JULIOL DE 2019 

___________________________________________________________________ 

 

Objecte: 

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’una beca individual a quinze persones 

interessades en participar i aprofitar el curs d’estiu d’Els Juliols de la UB, que es 

realitzarà del 8 al 12 de juliol de 2019 a Alella, sota el títol “La volta al món del vi 

en cinc tardes”. 

 

La beca correspon a un 85% de l’import del preu general del curs dels Juliols UB que 

s’estableix en 178€ preu general.  

 
La resta de l’import a sufragar per part de l’alumnat quan ja se li hagi notificat la 

beca, de 26,70€ l’haurà de fer efectiu l’alumne/a fins el 4 de juliol de 2019 a través 

d’una transferència bancària al número de compte de l’Ajuntament d’Alella ES87 

210032387322 0012 8863 indicant el nom de l’alumne/a becat/da.  

 

Convocatòria: 

Es convoquen 15 beques adreçades a persones interessades a assistir al curs d’estiu 

denominat Els Juliols de la UB “La volta al món del vi en cinc tardes” que es 

realitzarà del 8 al 12 de juliol de 2019, de 16 a 20.30h, a Can Manyé Espai d’Art i 
Creació d’Alella. 

 

Beneficiaris i requisits: 

- Poden sol·licitar una beca tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys, 

estudiants universitaris, de batxillerat o de secundària, treballadors i treballadores que 
busquen formació o en general persones amb interès per ampliar els seus 
coneixements. (Els alumnes de segon de Batxillerat matriculats al curs podran obtenir 

2 crèdits ECTS vàlids per als seus estudis universitaris). 

 
- Els beneficiaris de la beca hauran de pagar un import de 26,70€ en concepte del curs 
dels juliol UB 2019 a l’Ajuntament d’Alella abans del 4 de juliol de 2019. En cas de no 

fer el pagament dins el termini no constarà com alumne becat i caldrà fer la inscripció 
i el pagament normalitzat a través de la Universitat de Barcelona.  
 

- Les persones beneficiàries d’aquestes beques no es poden trobar en cap d’aquests 
supòsits (segons l’art 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre): 

- Sancionats mitjançant una resolució judicial amb sentència ferma on es 
condemni a la pèrdua de tota possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 

General de Subvencions.  
- No estar al corrent de pagament de les obligacions de reintegrament de 

subvencions en termes que reglamentàriament es determinin. 

 
 



 

 

Criteris de valoració: 

La comissió de valoració estudiarà i valorarà les sol·licituds de les persones 
interessades a optar a la beca, tenint en compte els criteris d’atorgament i la seva 

baremació que s’especifiquen a continuació: 

a) Persones empadronades al municipi d’Alella  7 punts 

b) Persones empadronades en altres municipis 3 punts  

c) Valoració de la carta de motivació         Fins  3 punts  

 

Presentació de sol·licituds: 

Les persones que vulguin acollir-se a la beca, caldrà que complimentin una instància 
genèrica sol·licitant la beca, més l’imprès d’autorització a l’Ajuntament d’Alella per 
consultar les dades del padró o el certificat d’empadronament si s’al·lega un municipi 

diferent d’Alella, més la carta de motivació fins el 27 de juny de 2019. 

 

Comissió de valoració de les sol·licituds: 

La Comissió de valoració elevarà a l’òrgan competent per resoldre la corresponent 

proposta, previ estudi i valoració de les sol·licituds presentades, una proposta 
d’atorgament. La Comissió de valoració estarà formada pels següents membres: 

a/. Secretari de l’Ajuntament d’Alella o a qui delegui 

b/. Regidora d'educació o qui delegui 

c/. Tècnic de la regidoria d’educació de l'Ajuntament 
 

La Comissió podrà convocar les persones interessades a fi de sol·licitar-los qualsevol 

aclariment. 

 

Sorteig i atorgament: 

Les sol·licituds s’ordenaran segons la puntuació obtinguda. En cas d’empat de 
puntuacions, i només en el cas que hi hagi més sol·licituds que beques disponibles, es 

farà un sorteig públic  l’1 de juliol a les 10h a la sala de plens, per ordenar les 

sol·licituds empatades. Les beques s’atorgaran a les quinze primeres sol·licituds de la 
llista ordenada. La resta de sol·licituds ordenades segons el sorteig quedarà en llista 

d’espera per si es genera alguna vacant. 
 

Resolució: 

La data de resolució de les sol·licituds, s’estableix per el mateix dia 1 de juliol de 

2019 a partir de les 12h.  

La Comissió comunicarà per escrit via email o per telèfon als sol·licitants la resolució 

no més tard de l’1 de juliol. 

 

Si després del dia 27 de juny, encara hi hagués beques disponibles, es podran atorgar 

per ordre d’arribada de les sol·licituds.  

 

Acceptació de la beca: 

Les persones becades amb els 85% de l’import del curs, hauran de fer efectiu el 
pagament corresponent a l’import restant (26,70€) que equival al 15%, i fer arribar el 

comprovant d’ingrés a educacio@alella.cat com a màxim el 4 de juliol de 2019. Passat 
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aquest termini, s’entendrà com a no acceptada la beca i es podrà oferir la beca, per 

ordre del sorteig, a les persones que configurin la llista d’espera si s’escau.  

 

Justificació: 

Un cop finalitzat el curs, el coordinador/a del curs conjuntament amb la regidoria 

d’educació farà un informe d’aprofitament de tots els alumnes becats abans de 

finalitzar l’any 2019 que formarà part de la memòria del curs. 

 

Revocació 

L’adjudicació de la beca podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en la 
sol·licitud es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, o que hi hagi 
incompatibilitat amb beneficis d’aquesta classe procedents d’altres persones físiques o 

jurídiques. 
 

Incompatibilitats 

El benefici de l’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats, 
excepte en casos en què el gaudi d’aquest ajut coincideixi amb el d’altres ajuts o 

beques en les mateixes dates, la qual cosa determinarà la renúncia a un d’aquests 

ajuts. 

 

Document signat electrònicament 

 

 

La tècnica d’educació 

Elena Rahola 

 

 

 


