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SOL·LICITUD DE BEQUES ALS MILLORS TREBALLS DE RECERCA
Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el
tractament de les dades personals. Ompliu el formulari completament i deseu-lo. L’heu de presentar de forma
electrònica a través de l’enllaç:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10224&pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=2

Identificació de la persona sol·licitant i de la persona tutora, si l’interessat és menor d’edat
Nom i cognoms de l’interessat/ada
NIF, NIE o passaport de l’interessat/da:
Nom i cognom del/la pare, mare o tutor/a:
NIF, NIE o passaport del/de la mare, pare o tutor/
del/la menor:
Telèfon mòbil i telèfon fix
Domicili, codi postal i població
Adreça electrònica de contacte

Dades del treball que opta a la beca
Títol del treball de recerca:
Àmbit Local
Modalitat de beca a la que es presenta:

Àmbit científic-tècnic
Àmbit social-humanístic-artístic

En cas de treball grupal indiqueu noms i cognoms
dels/les altres components

Exposo:
Que el treball que presento acompleix els requisits establerts a les bases i la convocatòria de les “Beques
als millors treballs de recerca” convocades per l’Ajuntament de Castellbisbal
Documents que presento annex a aquesta sol·licitud (marqueu els que aporteu)
Un exemplar del treball de recerca en format PDF en un sol fitxer. També caldrà adjuntar-hi, si
és el cas, els altres materials en formats diferents que pugui contenir el treball. A la portada del
treball s’identificarà el nom del treball, modalitat a la que es presenta i el pseudònim de l’autor/s
o autora/es. El nom i els cognoms de les persones concursants NO poden constar en el treball.
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DNI de l’alumne
Certificat expedit per l’institut o centre educatiu on està custodiat l’expedient acadèmic del
sol·licitant, en el qual consti la qualificació obtinguda pel treball de recerca.
Altres:
Sol·licito:
D’acord amb les bases, la convocatòria i la documentació aportada optar a una de les beques als
millors treballs de recerca.

Comunicació de dades del creditor pels pagaments
En el cas que prèviament no haguéssiu rebut cap pagament de l’Ajuntament de Castellbisbal, o que
les dades bancàries anteriorment comunicades s’hagin modificat, heu de presentar al registre
electrònic de l’Ajuntament, de forma separada a aquest document, el document d’alta de creditors
correctament omplert i signat obligatòriament amb signatura electrònica, acompanyat obligatòriament
del certificat de titularitat bancària original electrònic emès per l’entitat bancària. Podeu accedir al
formulari corresponent i al tràmit a l’adreça:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10205&pes_cod=2&ent_id=2&idioma=2 .
(Marqueu amb una X on correspongui):
Declaro que no hi ha variació respecte a les dades bancàries ja facilitades prèviament a
l’Ajuntament.
Presentaré a part el document d’alta de creditors per nou creditor o modificació de dades a
través de l'enllaç següent: Tràmit d'alta o modificació de creditors a l'Ajuntament.

DECLARO que la documentació següent que annexo és original o còpia exacta
(digitalització sense modificacions) del seu original, i estic assabentat que l'Ajuntament podrà
sol·licitar el seu acarament amb l'original per comprovar la seva validesa en cas de la presentació de
digitalitzacions o còpies no compulsades.

DECLARO que sóc coneixedor que altres documents senyalats a l’article 16 de
l’Ordenança General de subvencions poden ser sol·licitats als beneficiaris proposats de forma
prèvia a la resolució de concessió.

DECLARO que:
Compleixo els requisits exigits per a l’atorgament de la subvenció sol·licitada i no estic inclòs en cap
dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de
Subvencions, i que són els següents:
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
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d’obtenir subvencions o ajut públics.
b)
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat
inhabilitats d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat
a la sentència de qualificació del concurs.
c)
Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarats/ades culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d)
Trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995,
d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels membres del govern i dels alts càrrecs de l’Administració general
de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les
administracions publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, en els termes establerts a la mateixa o a la
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e)
No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f)
Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g)
No trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que reglamentàriament es determinin.
h)
Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
i)
Les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1 / 2002, de
22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
j)
Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició per contractar, l’art. 20 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la Llei
53/1999, de 28 de desembre.

Declaració sobre altres subvencions rebudes per al mateix objecte:
No he rebut cap més subvenció o ajut per al mateix projecte
He rebut ajudes per al mateix projecte. Indiqueu el nom de l’Administració o entitat i import atorgat:
________________________________________________________________________
Em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Castellbisbal, en el moment de la justificació de la
subvenció que li sigui atorgada en aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions pel mateix
exercici i per a la mateixa activitat.

DECLARO que:
L’esmentat treball de recerca que opta a les Beques al millor treball de recerca Castellbisbal de
Castellbisbal, és original i inèdit, no hi ha drets de tercers, i em faig responsable de qualsevol
reclamació per autoria o plagi.

-

En el cas de se guanyador d’alguna de les beques i segons allò establert a la convocatòria de les
beques, mitjançant el present document cedeixo amb caràcter gratuït i sense límit temporal, en
qualsevol modalitat, suport o finalitat, i fins que l’obra passi a domini públic el dret a reproduir el treball
per tal que pugui ser consultat a la biblioteca municipal, a l’arxiu municipal, així com al web municipal,
sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació.
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Autorització per la consulta de l’acompliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social:
AUTORITZO a l’Ajuntament per tal que pugui consultar i obtenir
En el cas de resultar beneficiari,
de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats telemàtics.
En cas de no autoritzar la comprovació, l’Ajuntament us sol·licitarà l’aportació dels corresponents
certificats positius de l’Agència Tributària i Tresoreria de la Seguretat Social.

Informació sobre la gestió de la sol·licitud:
Aquesta sol·licitud presentada per registre de l’Ajuntament de Castellbisbal serà posada a disposició de la unitat
orgànica gestora de l’expedient (Joventut) en el moment de fer-se el seu assentament al registre electrònic de
l’Ajuntament. Per conèixer l’estat de la seva tramitació podeu adreçar-vos a la unitat de gestió responsable.

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució:
El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per mitjans
electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud.
Si voleu rebre-les en paper, marqueu a continuació: . Si esteu obligats a relacionar -vos amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament.
La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot
consultar a la pròpia l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i al web:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=2
Informació sobre el tractament de les vostres dades personals:
El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la
finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals i
números de contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de l’Ajuntament
de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la seva conservació
en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal
i a la Seu electrònica:
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ .

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit:
D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents necessaris
d'altres unitats de gestió de l’Ajuntament i d’altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu
d'assenyalar-ho a continuació:

Lloc i data: ____________________________

Per presentar la sol·licitud, un cop
omplert i revisat el formulari s'ha de
marcar a continuació:

En presentar aquest formulari electrònicament no
és necessari signar-lo.

Sr/a alcalde/essa – president/a de l’Ajuntament de Castellbisbal
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