
Beca d’estudis 2018 
ORIOL PAPELL i TORRES
al Talent i l’Esforç dels joves 

de Castellar del Vallès

3r CONVOCATÒRIA 

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Castellar 
va acordat instituir l’any 2015 en memòria de l’Oriol 
Papell i Torres una beca d’estudis,  per a estudiants 
de Castellar per tal de promoure i reconèixer l’esforç 
i el talent de joves locals, i donar suport en la 
continuïtat dels seus estudis. 

Oriol Papell i Torres (5 de gener de 1983 – 5 de maig 
de 2014). Llicenciat en Química per la UAB.  Militant 
i activista convençut d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i de les JERC. Membre actiu de la secció 
local d’ERC de Castellar del Vallès, fundador de les 
JERC d’aquest municipi i president d’ERC a Vilanova 
i la Geltrú. Implicat en diferents associacions i en 
l’organització d’actes de caire cultural i nacional com 
el Corre-llengua, la marxa de torxes o les diferents 
consultes sobre la independència de Catalunya 
prèvies al 9N.

Castellarenc convençut i regidor d’aquest poble 
des del 2007 fins el 2011. Amant de les tradicions, 
l’entorn natural i l’activitat associativa. Lluitador 
incansable vers una societat més justa i un país 
plenament lliure i sobirà. D’ideals ben fonamentats 
en l’aposta pel bé comú, la igualtat d’oportunitats i 
la posada en pràctica dels valors republicans. Ferm 
lluitador contra qualsevol tipus d’injustícies socials. 
Altruista, optimista i treballador incansable en la 
construcció d’un futur millor. 

Així doncs, és amb la finalitat social de contribuir a 
la nostra millora col·lectiva en el camp de l’educació, 
que Esquerra Republicana de Castellar vol honrar 
la memòria de Oriol Papell i Torres amb una nova 
convocatòria d’una beca de suport d’estudis que 
recordi el seu nom i  transmeti els seus valors a les 
joves generacions de la nostre vila.

1. Motivació 



2.  Convocatòria
La Secció Local d’Esquerra Republicana de Castellar 
del Vallès convoca per tercera vegada una beca 
per premiar el talent i l’esforç i per promoure el 
desenvolupament d’estudis 

La convocatòria s’adreça a estudiants residents a 
Castellar que vulguin cursar estudis d’ensenyament 
post obligatori. Qualsevol dels estudis que esmentem 
a continuació:

- Primer i segon cursos de batxillerat

- Cursos universitaris 

- Formació professional de grau mitjà i de grau 
superior

- Cursos d’accés i cursos de preparació per a les 
proves d’accés a la formació professional i cursos de 
formació específics per a l’accés als cicles formatius 
de grau mitjà i de grau superior

- Formació professional bàsica / Programes de 
formació i inserció

- Altres estudis de formació

La convocatòria s’obre a les 21:00 hores del dia 1 
de Febrer i es tanca a les 24:00 hores del dia 19 de 
Març de 2017.

3.  Requisits de la persona sol·licitant 
Per tal de ser beneficiari de la beca serà necessari 
complir els següents requisits bàsics:

-    Estar empadronat a Castellar del Vallès

-    No haver complert els 30 anys en el moment de 
presentar la sol·licitud. 

Per presentar la sol·licitud se seguiran els següents 
passos:

- Omplir el formulari de sol·licitud electrònicament des 
la pàgina web de ERC Castellar del Vallès: 

www.esquerra.cat/castellarvalles

- Enviar la sol·licitud juntament amb la resta dels 
documents al correu electrònic d’ERC de Castellar:  

esquerra.castellar@gmail.com

4.  Documentació 
El procés de selecció de l’adjudicatari de la Beca Oriol 
Papell i Torres constarà de dues fases. 

Per a la primera fase de selecció serà necessària 
presentar la següent documentació al correu de ERC 
de Castellar del Vallès:

1. Imprès de sol·licitud  degudament omplert i signat 
pel o per la sol·licitant i/o el representant legal

2. Currículum Vitae

3. Expedient acadèmic de l’últim curs efectuat

4. Fotocòpia del DNI i una fotografia a de carnet 

5. Un breu informe d’un professor o d’altres persones 
rellevants que hagin tingut contacte acadèmic o 
professional amb la persona sol·licitant i n’avaluïn la 
sol·licitud 

6. Memòria explicativa del projecte d’estudis per al 
qual se sol·licita la beca, que inclogui les dades del 
centre d’estudis on es vulgui cursar i altres dades 
d’interès. 

Per a la segona fase de selecció serà necessri 
presentar:

1. Certificat de convivència a data de presentació de la 
sol·licitud.

2. Qualsevol documentació que acrediti una situació 
familiar excepcional (carnet de família númerosa, 
certificat d’algun tipus de discapacitat,... )

Adjudicatari

1.  Certificació bancària indicant l’ IBAN de la llibreta o 
compte corrent de la persona sol·licitant (ha de figurar 
com a titular o cotitular). Aquesta certificació pot ser 
substituïda per fotocòpia de la llibreta o impressió de 
banca electrònica on figurin titulars i IBAN de la llibreta 
o compte corrent.

5.  Composició del jurat
La beca serà̀ adjudicada per un jurat independent 
acordat per l’Executiva d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb la proposta efectuada per la Comissió́ 
Beca Oriol Papell , la decisió́ del qual serà̀ inapel·lable. 

El Jurat de la beca estarà format per un mínim de 5  
personalitats rellevants de l’àmbit de les Humanitats, 
les Arts, les Ciències Socials  o les Ciències de 
l’Educació de Castellar del Vallès.

Enguany, el Jurat està format per: 

• Gisela Pou

• Albert Cornet

• Lluis Font

• Lluis Papell

• Silvia Nicolas

* La La Secció Local es reserva el dret de modificar la 
composició del jurat 

6.  Procés de selecció 
El Jurat avaluarà la informació facilitada pels candidats 
a la primera fase, escollint entre ells, per a la segona 
fase ,els que consideri més adequats. Els elegits per a 
la segona fase seran un mínim de tres i un màxim de 
cinc candidats.  

El Jurat, durant el mes de Març, farà una primera 
valoració dels candidats. Els criteris de selecció de la 
primera fase son: 

• Mèrits acadèmics del sol·licitant

• Interès del projecte d’estudis presentat 

La selecció per a la segona fase com a finalista de la 
beca comportarà la obligarietat per part dels candidats 
a una entrevista personal prevista per a la segona 
quinzena del mes de Març (horari i lloc a determinar), 
la funció de la qual serà valorar el seu nivell de 
maduresa i motivació́, així ́com la projecció́ futura del 
seu projecte d’estudis. El dia de l’entrevista el candidat 
aportarà la informació requerida per a la segona fase. 

7.  Gestió de la beca i obligacions de la 
persona becada
La gestió́ de la beca correspon a Esquerra 
Republicana de Castellar. Per tal que es pugui fer 
efectiva, el bancari haurà̀ de complir les obligacions 
següents:

• Comunicar per escrit, a Esquerra Republicana, 
l’acceptació́ de la beca en un termini de 15 dies a 
partir de la seva notificació́. 

• Rebre personalment la beca en un acte públic que 
es realitzarà̀ el 20 d’Abril de l’any de la convocatòria.

• Presentar la petició́ i/o inscripció al centre d’estudis 
al qual va adreçada la beca o on vulgui ampliar els 
estudis.

• Efectuar els estudis previstos d’acord amb la 
sol·licitud presentada.

8.  Dotació econòmica  
La dotació́ econòmica de la beca és de 2.500,00€, 
pels conceptes següents: 

• Desplaçament 

• Matricula en la Universitat o Centre d’estudis on 
hagi estat admès 

• Despeses d’instal·lació́, allotjament i manutenció́ 

Es percebrà̀ de la forma següent: 

• Íntegrament el moment d’acreditar l’admissió́ en el 
centre d’estudis on se sol·liciti. En cap cas aquest 
pagament no es farà̀ efectiu abans del mes de juny 
de l’any de la convocatòria. 

9.   Acceptació i interpretació de les bases 
• El Jurat de la Beca Oriol Papell es basarà̀ en 
l’esperit de les bases per interpretar i resoldre 
qualsevol circumstancia o incidència no prevista que 
pugui presentar-se en l’exercici de les seves funcions. 

• La sol·licitud de la Beca Oriol Papell suposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 


