
 
 

BASES DE LA IV EDICIÓ DE LA BECA DE RECERCA LOCAL D’ALELLA, 2017-2018 

 

Preàmbul 

L’Ajuntament d’Alella convoca la quarta edició de la beca de recerca històrica d’Alella per tal 

de fomentar i promoure la investigació sobre Alella en el camp de les ciències socials, 
ambientals i humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història, l’arqueologia, la geografia o 

del patrimoni cultural i artístic. La beca de caràcter biennal, dotada amb 3.000€, pretén 
millorar el coneixement sobre el poble, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia 

local.  

 
1. Característiques de la beca 

Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en el camp de les ciències socials, 

ambientals i humanes relacionades amb Alella i el seu entorn.  

 

2. Candidats/es 

Podran optar a aquesta beca investigadors i investigadores que, de manera individual o 
col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases. En cas de tractar-

se d’un col·lectiu, caldrà designar un responsable de l’equip, el qual serà el destinatari de la 
dotació. Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les circumstàncies que 

impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 

13 de la llei 38/2003, de subvencions. 
 

3. Condicions del projecte d’investigació i recerca 

 Els projectes d’investigació hauran de ser inèdits i han de tenir una relació directa 
amb Alella i el seu entorn. 

 Per al projecte es podran utilitzar materials ja elaborats en recerques prèvies, 
sempre que se n’especifiqui l’entitat i s’adeqüi al contingut d’aquestes bases. 

 Els candidats hauran d’explicar en una memòria de mínim de cinc pàgines el seu 
projecte d’investigació i recerca, segons punt 4.d. d’aquestes bases. 

 

4. Presentació dels projecte d’investigació 

Les sol·licituds es presentaran per escrit al registre general de l’Ajuntament d’Alella, Plaça de 

l’Ajuntament 1, i hauran d’anar acompanyades de la documentació següent: 
a. Sol·licitud signada per qui faci la petició o per algú que representi l’equip de treball 

amb l’acreditació deguda, sense perjudici de l’organització interna del treball que el 
grup adopti, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document 

acreditatiu 
b. El currículum de la persona sol·licitant o de cadascun dels membres del grup 

participant 
c. Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries 

d. Memòria del projecte d’investigació i recerca (3 còpies): haurà de precisar els 
objectius que es volen assolir, el seu interès científic, la metodologia i el calendari 

previst, les fonts i la bibliografia que s’utilitzarà, i una aproximació a l’esquema a 
seguir en la recerca. Aquesta memòria haurà de tenir un mínim de cinc folis i un 

màxim de 10 (entre 10.500 i 21.000 caràcters sense espais). 
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit 

al sol·licitant perquè s’esmeni o es complementi en un termini no superior a 10 dies hàbils, 
amb l’advertiment que, si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà la sol·licitud sense cap 



 
tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar també al registre 

general de l’Ajuntament d’Alella.  
 

5. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà  de la publicació de la convocatòria 
al BOP de Barcelona i fins el divendres 28 d’abril de 2017 (ambdós inclosos), al registre 

general de l’Ajuntament d’Alella.  

 

6. Composició del jurat 

El jurat estarà format per tres persones: la directora de la biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia i 

dos professionals de reconegut prestigi en el camp objecte de la beca. Els noms dels membres 
del jurat es faran públics oportunament en el butlletí i web municipal. 

 

7. Procés de selecció  

El jurat analitzarà i avaluarà els projectes i seleccionarà aquell que, tenint en compte els 
criteris següents, sigui mereixedor de la beca: 

- ajustament de la temàtica proposada  

- aportació de noves dades de recerca local que permeti conèixer noves fonts 

documentals o modificar la interpretació tradicional 

- la coherència i la viabilitat del projecte 

- solvència científica suficient 

- originalitat de l’enfocament 

- la qualitat literària 

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar als aspirants per 

comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li la modificació 
i/o ampliació del projecte. 

El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i són competents per a resoldre qualsevol 
eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. 

 

8. Veredicte del jurat 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant el mes de juny de 2017 a la 

Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella.  
 

Els projectes no guanyadors es podran recollir a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

d’Alella durant el període d’un mes a partir del dia següent de fer-se públic el veredicte del 
jurat. Transcorregut aquest termini seran destruïdes. 

 

9. Dotació de la beca 

La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 3.000€ (subjecte a les 

retencions establertes per la legislació vigent). El seu import es farà efectiu en dos lliuraments 
a través de transferència bancària, previ compliment del document de tercers, de 1.500€ 

cadascun. El primer, en el moment de la concessió de la beca, i, el segon, una vegada 
finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.  

 

10. Seguiment del treball 

Un cop atorgada la beca, el jurat, si escau, podrà nomenar un tutor per fer el seguiment i 
l’assessorament del treball. Dos mesos després de l’adjudicació de la beca (durant el mes de 

setembre de 2017), el/la beneficiari/ària presentarà al registre general de l’Ajuntament 
d’Alella, una memòria que reflecteixi l’estat de la investigació amb l’objectiu de valorar el seu 

desenvolupament. El jurat tindrà la capacitat de fer-hi les consideracions necessàries i, fins i 
tot, suspendre’n la investigació si es considera oportú.  



 
 

11. Extinció del dret de la beca 

El dret de la beca s’extingirà en els supòsits següents: 

- si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seva 

realització no són prou satisfactoris 

- si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides 

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació del pagament pendent. Si hi hagués 
culpa per part de la persona becada, se li podrà exigir la devolució del primer pagament, sense 

perjudici que s’exigeixin les responsabilitats que se’n puguin derivar. 
 

12. Lliurament del treball 

La realització del projecte escollit tindrà una duració de 7 mesos, a partir de la data de la 
concessió de la beca. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, 

i a petició de l’autor, podrà prorrogar 60 dies naturals la data de lliurament del treball 
enllestit. El becari haurà de lliurar al registre general de l’Ajuntament d’Alella, 3 exemplars 

mecanografiats del treball d’investigació acabat, i un resum de 15 a 20 fulls màxim. També 
s’haurà de presentar el treball en suport informàtic (word per a windows o pdf)  

 

13. Propietat del treball 

Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament d’Alella, qui, fent 
menció del nom de l´autor/a, es reservarà el dret d’edició i publicació del treball complet o en 

forma d’opuscle, si ho creu convenient, en el termini màxim de dos anys. L´autor/a es 
comprometrà a adequar els originals del treball - si convingués- i supervisar-ne la publicació 

sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys el 
treball no s’hagués publicat, o no se n'hagués començat el procés de publicació, l´autor/a 

podrà disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte. Caldrà que abans ho comuniqui a 
l’Ajuntament d’Alella i que faci constar en la publicació que el treball obtingué la IV Beca 

d'Investigació i de Recerca Local d’Alella. 

 

14. Acceptació de les bases 

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació d´aquestes 

bases.  
 

L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada i 
d’interpretar aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi estiguin expressament 

contemplades.  
 

Alella, 13 de febrer de 2017 
 


