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10. Lliurament del treball 
La realització del projecte escollit tindrà una durada màxima de sis mesos a partir de la data de la concessió 
de la Beca. Si la secretària del jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i de la feina feta, podrà 
prorrogar la data de lliurament del treball per un període màxim d’un any més i caldrà fer la petició de la 
pròrroga per escrit. El becari o becària ha de lliurar el text en català, una còpia completa en paper i una en 
suport digital al Registre general de l’Ajuntament del Masnou. 

11. Propietat del treball 
Els drets inherents a la publicació del treball, i per tant, els drets intel•lectuals, seran propietat de l’Ajuntament 
del Masnou, qui tindrà el dret de publicar-lo, fent menció al nom de l’autor o autora. L’autor o autora es com-
prometrà a adequar els originals del treball, si convingués, i supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret de publicar el treball complet i/o el resum en 
forma d’opuscle. No obstant això, un cop transcorreguts dos anys a partir de la presentació del treball, si 
no s’ha publicat o no s’ha començat el procés de publicació, l’autor o autora podrà disposar-ne lliurement 
i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que ho comuniqui prèviament 
a l’Ajuntament del Masnou i que hi faci constar que el treball havia obtingut la VI Beca de Recerca Local 
del Masnou. 

12. Substitucions 
Les renúncies o baixes que es produeixin entre els becaris durant els tres primers mesos immediatament 
posteriors a la concessió podran ser cobertes amb els candidats de la llista de reserva d’acord amb la 
priorització establerta. 

13. Incompatibilitat i acceptació de les bases 
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. El gaudi 
d’aquesta Beca serà incompatible amb qualsevol ajut o subvenció que hagi estat concedit per l’Ajuntament 
del Masnou i sigui vigent durant el termini de gaudiment de la Beca. 

14. Interpretació de les bases 
Serà competència del jurat la interpretació d’aquestes bases i resolució de qualsevol dubte que es pogués 
produir en la seva aplicació.

15. Recursos 
Contra les resolucions dictades per l’òrgan competent, que posin fi a la via administrativa, procedirà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Més informació a: www.elmasnou.cat

Museu Municipal de Nàutica
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
Tel. 93 557 18 30
museu.nautica@elmasnou.cat

Arxiu Històric Municipal
Carrer de Sant Francesc d’Assís, 28
Tel. 93 557 18 29
arxiu@elmasnou.cat



1. Característiques de la Beca
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit d’investigació sobre la vila del Masnou en el camp de les 
ciències socials i humanes i prioritàriament en l’àmbit de la història, el patrimoni cultural, artístic i musical del 
Masnou. Enguany es proposa que la investigació versi sobre Lluís Millet i Pagès, el seu llegat i el cant coral.

2. Candidatures
Poden optar-hi totes les persones que, de manera individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca, 
d’acord amb aquestes bases, i que estiguin en possessió del títol de llicenciat o de graduat en alguna de les 
branques dels coneixements relacionats amb les línies de recerca establertes en aquestes bases.

Els títols obtinguts a l’estranger o en centres espanyols no oficials han de ser convalidats o reconeguts, o 
bé s’ha de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació per les autoritats que són 
competents.

3. Dotació de la Beca
La Beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 3.000 euros, subjectes a impostos. Aquest 
import es farà efectiu en dos lliuraments de 1.500 euros cada un: el primer, en el moment de la concessió de 
la Beca i, el segon, una vegada finalitzat el treball i després que el jurat o la tècnica de patrimoni cultural de 
l’Ajuntament n’hagi dictaminat la qualitat.

4. Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre general de l’Ajuntament del Masnou – Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (edifici del carrer de Roger de Flor, 23, 08320 del Masnou) i s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

- Títol o comprovant de la sol·licitud del títol de llicenciatura o de graduat universitari.
- El currículum de la persona o persones sol·licitants, d’una extensió màxima de quatre fulls.
- Una memòria del projecte d’investigació, en la qual, en un màxim de deu fulls, hi ha de constar: els 
objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà, el pla de treball (calendari que s’aplicarà), 
les fonts i la bibliografia que es consultaran, i les possibles propostes d’actuació per a la dinamització 
dels resultats de la recerca.
- Fotocòpia del DNI o passaport.
- La “Cessió dels drets intel·lectuals”, segons el model adjuntat al final d’aquestes bases (annex I). 

En el cas de projectes col·lectius, han de presentar la documentació esmentada totes les persones integrants, 
i cal indicar el nom d’una persona responsable o representant del grup.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, la secretària del jurat de la Beca requerirà per es-
crit que s’esmeni o que es completi en un termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que, si s’incompleix el 
termini esmentat, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti 
s’haurà de presentar també al Registre general de l’Ajuntament del Masnou.

5. Termini de presentació de la documentació
Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 14 d’octubre de 2016 a les 14 h, al Registre general de 
l’Ajuntament del Masnou.

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present convocatòria o resulta incompleta, es 
requerirà a la persona sol·licitant que, en un termini màxim de deu dies, esmeni la falta o aporti la documen-
tació necessària, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia 
resolució dictada a aquest efecte.

6. Jurat
El jurat serà format per:

- La regidora de Cultura de l’Ajuntament del Masnou.
- Cinc persones qualificades, que seran nomenades per decret de la regidora de Cultura a proposta del 
Consell de Patrimoni Cultural.
- La tècnica de patrimoni cultural de l’Ajuntament del Masnou, que actuarà com a secretària.

El jurat analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà, segons el seu criteri, aquell que sigui mereixe-
dor de la Beca. La selecció dels candidats i les llistes de reserva seran proposades pel jurat, d’acord amb 
les bases d’aquesta convocatòria, que tindrà en compte els criteris de valoració i priorització establerts pel 
jurat esmentat, l’adequació a les línies de recerca indicades a l’article 1 de les bases i la documentació 
lliurada pels candidats establerta a l’article 4.

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar la seva 
idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo 
més operatiu.

També, si escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast 
del projecte.

El jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no 
regulada expressament per aquestes bases.

7. Seguiment del treball
Un cop atorgada la Beca, el jurat nomenarà un tutor o tutora que sigui membre del Consell de Patrimoni 
per assessorar i supervisar el treball i per informar l’entitat convocant de l’evolució del projecte. Dos mesos 
després de l’adjudicació de la Beca, la persona beneficiària ha de presentar a la secretària del jurat una 
memòria que reflecteixi l’estat de la investigació, amb l’objectiu que se’n pugui valorar el desenvolupament. 
El jurat té la capacitat per fer les consideracions necessàries en el cas que hi hagi qualsevol incidència 
mentre s’efectuïn els treballs de recerca i fins i tot pot suspendre la investigació si ho considera oportú.

8. Veredicte
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic transcorreguts un màxim de 30 dies després 
d’acabar el termini de presentació de sol·licituds.

Els projectes que no hagin resultat becats es podran recollir durant el període d’un mes a partir de la data 
del veredicte a l’oficina del Museu Municipal de Nàutica del Masnou (carrer de Josep Pujadas Truch, 1A). 
Si, passat aquest termini, no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acredi-
tada, restaran dipositats a l’Arxiu Històric Municipal durant tres mesos i posteriorment s’eliminaran.

9. Extinció del dret de la Beca
El dret de la Beca s’extingirà en els supòsits següents:

a) Per incompliment de l’objectiu de la Beca.
b) Per revocació. La concessió de la Beca podrà ésser revocada per les causes següents:

1. Comprovació que en la concessió de la Beca va concórrer ocultació o falsejament de dades.
2. Existència d’incompatibilitats o pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la Beca.
3. Incompliment o execució defectuosa de les obligacions encomanades per aquestes bases al 
becari.
4. Concurrència d’altres circumstàncies que afectin el desenvolupament adequat de les tasques 
encomanades.

La tècnica de referència en matèria de patrimoni cultural i el tutor o tutora de la Beca corresponent emetran 
un informe explicatiu de les causes que motiven la revocació.

La Regidoria de Cultura podrà donar trasllat d’aquest informe al becari o becària i li concedirà un termini de 
deu dies perquè al·legui el que estimi oportú.

Durant la tramitació de l’expedient, i si ho considera necessari, la Regidoria de Cultura podrà decretar la 
suspensió de la Beca o qualsevol altra mesura provisional que estimi oportuna.

En un termini no superior a trenta dies, el regidor de Cultura resoldrà confirmant o revocant la Beca.

L’extinció anticipada de la Beca implicarà la cancel·lació dels pagaments que estiguin pendents i s’exigirà 
la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.


