
BECA
D’INVESTIGACIÓ
“Vila de Malgrat de Mar”

Per què?
Per estimular treballs que contribueixin al 
coneixement de la realitat actual i històrica del 
poble de Malgrat.

Com hi pots participar?
Mitjançant la presentació d’un projecte 
d'extensió i configuració lliures que expressi 
clarament l’objectiu de l’estudi, les principals 
hipòtesis i els mètodes d’investigació previstos. 
El projecte ha de ser sobre qualsevol àrea de 
coneixement que tingui una relació directa amb 
Malgrat.

Qui? 
Qualsevol persona, individualment o en grup.

A canvi de què? 
3.000 € i la publicació, si s’escau, de l’estudi.

Termini de presentació dels projectes? 
18 de setembre de 2015

On s’han de presentar?
Al Registre del Servei d’Arxiu
Carrer de Mar, 63
08380 Malgrat de Mar

Més informació:
Servei d'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar
Tel.: 93 761 47 14
A/e: arxiu@ajmalgrat.cat
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La beca d’investigació, creada i convocada per 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb el propòsit 
d’estimular treballs que contribueixin al coneixe-
ment de la realitat actual i històrica del poble, es 
concedirà d’acord amb les bases següents:

1a S’atorgarà a un projecte d’investigació sobre qualsevol àrea de coneixe-
ment (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc) que tingui 
una relació directa amb Malgrat: amb la seva gent, la seva història, el seu 
medi natural, els seus recursos econòmics, la seva realitat col·lectiva.

2a Hi podran concórrer projectes de recerca plantejats tan individualment 
com en grup o equip de treball. S’hi faran constar les dades personals 
(nom, cognoms, adreça i telèfon) i el currículum del concursant o de 
cadascun dels membres del grup concursant. En el cas de grups s’indicarà 
el nom d’un responsable o representant, sense perjudici de l’organització 
interna del treball que el propi equip s’atorgui.

3a Els projectes, d’extensió i configuració lliures, hauran d’expressar 
clarament l’objectiu de l’estudi, les principals hipòtesis i els mètodes 
d’investigació previstos. Es podran utilitzar materials ja elaborats en 
recerques prèvies (tesi doctoral o de llicenciatura, o altres treballs 
d’origen no acadèmic), sempre que siguin inèdits. Caldrà, però, 
especificar-ne l’entitat respecte al conjunt del projecte que concorre a la 
convocatòria i s’entendrà que el seu contingut queda sotmès a les bases 
presents.

4a Els projectes concursants es presentaran al registre de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, en hores i dies hàbils, abans de les 14 hores del dia 18 de 
setembre de 2015. Caldrà presentar un sol exemplar del projecte 
juntament amb la sol·licitud per participar a la 12a edició de la beca 
d’investigació (vegeu l’annex I).

5a La beca serà dotada amb 3000€. Es concedirà a un sol projecte, i el seu 
autor -o si és el cas, el responsable de l’equip en representació seva- la 
rebrà fraccionada en quatre pagaments de 750€: el primer en el moment 
de la concessió i després que l’adjudicatari de la beca l’hagi acceptada i 
s’hagi compromès a dur-la a terme (vegeu l’annex II); el segon al cap de 
quatre mesos, el tercer al cap de vuit mesos, i el quart al cap d’un any, 
quan lliuri el treball acabat (vegeu l’annex III).

6a Una comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
–l’entitat convocant- i formada per un representant seu i per investigadors 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà aquell que, segons el 
seu criteri, sigui mereixedor de la Beca. Actuarà com a secretari de la 
comissió, amb veu però sense vot, el cap del Servei d’Arxiu de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 L’acord de la comissió haurà d’esmentar, també, un becari suplent, per si 
es donen els supòsits previstos en la base onzena d’aquesta convocatòria. 
L’acta amb el veredicte de la comissió es farà pública en el termini màxim 
de dos mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de 
projectes.

7a La beca es podrà declarar deserta si la comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient.

8a La dotació de la beca no es dividirà mai entre dos treballs de recerca 
diferents; si la comissió, però, considera que un segon projecte també és 
mereixedor de la beca, podrà recomanar a l’entitat convocant la 
conveniència de dotar excepcionalment una segona beca amb el mateix 
import i en les mateixes condicions. L’Ajuntament la concedirà o no 
segons els recursos pressupostaris de què disposi.

9a El veredicte de la comissió serà inapel·lable.

10a Un cop atorgada la beca, l’Ajuntament nomenarà un tutor, de comú acord 
amb el mateix autor o autors del projecte, per a supervisar el treball i 
informar-ne l’entitat convocant. Cada quatre mesos, el beneficiari de la 
beca –o bé el responsable de l’equip, quan sigui el cas- presentarà a 
l’Ajuntament un informe sobre l’estat de la recerca, amb el vistiplau del 
tutor.

11a L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la beca per 
incompliment dels compromisos contrets per part del becari o bé per 
renúncia d’aquest. L’Ajuntament determinarà si correspon o no la 
devolució total o parcial de les quantitats satisfetes i si correspon la 
suspensió o l’anul·lació dels pagaments restants. En els casos de renúncia 
o suspensió esmentats, l’entitat convocant podrà nomenar el becari 
suplent com a nou adjudicatari de la beca.

12a En el termini d’un any a partir de la concessió de la beca, el beneficiari 
haurà de lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en 
català, amb una extensió mínima de 350.000 caràcters (sense espais) al 
registre d’entrada de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (vegeu l’annex III). 

 A petició de l’investigador, i d’acord amb el tutor, l’entitat convocant podrà 
prorrogar el termini de lliurament del treball fins a sis mesos, sempre que 
la pròrroga estigui justificada i es sol·liciti abans d’exhaurir el termini 
inicial. La sol·licitud de pròrroga s’haurà de fer utilitzant el model de 
l’annex IV d’aquestes bases i l’acceptació o no de la mateixa serà 
comunicada pel regidor de Cultura, previ informe del secretari de la beca.

 En cas que en el termini previst el becari no presenti el treball sense causa 
justificada i sense que hagi sol·licitat l'oportuna pròrroga, es procedirà a 
requerir-lo per tal que doni compliment a aquest punt en el termini 
improrrogable de 15 dies següents al moment del requeriment. En cas que 
aquest requeriment es vegi desatès es procedirà a la revocació de la beca 
amb la reclamació de les quantitats a compte que es van lliurar.

13a L’autor o autors de l’estudi que hagin obtingut la beca cediran a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar el dret de publicar-lo i es comprometen a 
adequar els originals del treball –si convingués- i a supervisar-ne la 
publicació sense gratificacions complementàries.

 No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del 
treball aquest no s’hagués publicat, o no se n’hagués començat el seu 
procés de publicació, els autors podran disposar-ne lliurament i publicar-lo 
pel seu compte, o amb ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que ho 
comuniquin prèviament a l'Ajuntament de Malgrat i que facin constar que 
el treball obtingué la beca d’investigació “Vila de Malgrat de Mar”.

 En el cas que sigui l’Ajuntament qui editi el treball objecte de la beca, 

l’autor o autors no rebran cap remuneració econòmica en concepte de 
drets d’autor.

14a L’autor pot proposar a l’Ajuntament que l’edició del treball sigui 
realitzada per una editorial externa, fins i tot quan encara no hagin 
transcorregut dos anys des del lliurament del treball. En aquest cas, 
l’Ajuntament rebrà de forma totalment gratuïta 200 exemplars del 
llibre un cop editat i podrà fer-ne l’ús que consideri oportú, fins i tot 
vendre’l al mateix preu que ho faci l’editorial, sempre que la venda es 
produeixi en dependències municipals.

 L’editorial es comprometrà a incorporar a la pàgina de crèdits la 
següent expressió: “Aquest llibre és resultat de la 12a beca 
d’investigació “Vila de Malgrat de Mar” promoguda per l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar”, així com el logotip de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar que sigui facilitat.

 L’editorial es comprometrà a organitzar primer una presentació del 
llibre a Malgrat de Mar.

15a A partir del que estableixen les bases anteriors, el procediment 
administratiu de la 12a beca d’investigació “Vila de Malgrat de Mar” 
serà el següent:

 1. Lliurament dels projectes que aspiren a la 12a beca al registre 
general de l’Ajuntament de Malgrat utilitzant el model de l’annex I 
d’aquestes bases. Termini: 18 de setembre de 2015. Vegeu l’annex I 
(lliurament dels projectes).

 2. Nomenament per part de la Junta de Govern Local dels membres de 
la Comissió que atorgarà la beca i en la qual hi haurà com a 
representant de l’Ajuntament el regidor de Cultura. El secretari de la 
comissió, amb veu però sense vot, serà el cap del Servei d’Arxiu

  L’acord de nomenament del becari per part de la comissió s’haurà 
de produir en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la 
finalització del termini de presentació dels projectes.

 3. Acceptació per part del becari. Vegeu l’annex II (acceptació de la 
beca).

 4. Un cop acceptada la beca, es pagarà al becari guanyador 750€ (¼ 
part de l’import total de la beca).

 5. A partir de la data d’acceptació de la beca començaran a comptar 
els terminis per al lliurament dels informes quadrimestrals. El 
secretari de la beca d’investigació lliurarà al becari i al tutor un 
calendari amb les dates en què hauran de lliurar els preceptius 
informes. El lliurament del treball es farà en suport paper i digital al 
registre general de l’Ajuntament de Malgrat, tal com estableix la 
base dotzena, utilitzant l’annex III (lliurament del treball).

 6. En el cas que calgui fer una pròrroga de la beca (vegeu l’annex IV), 
tal com estableix la base dotzena, el pagament corresponent al 
darrer quadrimestre s’efectuarà un cop sigui lliurat el treball fruit de 
la beca d’investigació.

16a La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria 
pressuposa l’acceptació íntegra de totes les seves bases.

NOTA: Els annexos a què fan referència aquestes bases els podeu 
trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Malgrat de Mar 
(www.ajmalgrat.cat) o bé els podeu sol·licitar a l'adreça de correu 
arxiu@ajmalgrat.cat


