
 

 
 
 
 

BASES VII BECA DE RECERCA 
Santa Perpètua de Mogoda 

 

 

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 

Poden concórrer en la convocatòria totes les persones majors d’edat, que  presentin 
dins del termini establert, una projecte de recerca que s’haurà de desenvolupar en un 
treball de recerca en cas de ser guanyador.  
 
Els treballs es poden presentar de forma individual o col·lectiva. En cas que  es tracti 
d’un col·lectiu, cal designar una persona responsable de l’equip que serà la destinatària 
de la dotació econòmica. 

 
2. CARACTERÍSTIQUES DE DE LA BECA DE RECERCA 

L’objecte de la convocatòria és estimular la recerca i l’estudi  en el camp de les ciències 
socials, ambientals i humanes, que tinguin per objecte principal el municipi de Santa 
Perpètua de Mogoda.  
 
Els projectes presentats han de ser inèdits i han de tenir una relació directa amb Santa 
Perpètua de Mogoda. 
 
Cada participant o col·lectiu només podrà presentar un treball que no podrà haver estat 
publicat amb anterioritat ni premiat en cap altre certamen.  
 

3. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ  

Les inscripcions conjuntament amb la documentació exigida a l’apartat Documentació a 
aportar de la present convocatòria, s’hauran de presentar de forma presencial al registre 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua (Oficina d’Atenció al Ciutadà-OAC), plaça de la Vila, 
núm. 5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda de 9 a 14 hores, o bé, a través del link  
https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=P
TS_CATSERV# 
 
 

El termini de presentació dels treballs per participar a la VII Beca de Recerca serà l’11 de 
novembre de 2019 inclòs. 

 

https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV
https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV


 

 

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Les sol·licituds de les subvencions s’han de presentar complertes  i acompanyades de la 
documentació següent: 

- Instància de sol·licitud per participar VII Beca de Recerca  
- Projecte 

 
Els projectes hauran de ser lliurats amb  títol del treball i les dades personals (nom 
complert, adreça, telèfon de contacte, adreça electrònica, fotocòpia del DNI i currículum 
vitae de la persona o persones que concorrin. En el cas de treballs corals, caldrà a més, 
fer indicar explícitament la identitat del representant del grup davant la Regidoria de 
Cultura, sense perjudici de l’organització interna del treball que el col·lectiu adopti 
 
Els projectes s’han de presentar en català o castellà i s’estructuraran de la següent 
manera:  
 

- Títol i subtítol (si n’hi ha) 
- Àmbit d’investigació 
- Període o datació d’actuació 
- Objectiu 
- Descripció general 
- Estructura i desenvolupament del projecte 
- Fonts de documentació 

 
En cas de fer el registre presencial, es presentaran 1 còpia en paper.  
En cas de fer el registre telemàtic, s’adjuntarà un arxiu digital en format PDF. 

 
5. CRITERI DE VALORACIÓ DELS TREBALLS 

En la seva valoració i la concessió el jurat tindrà en compte especialment la temàtica i  la 
originalitat del tema triat, la metodologia de treball, el rigor científic així com criteris de 
redacció lingüística i literària, o fins i tot, la seva presentació formal. 

És competència del jurat, si així ho considera, declarar deserta la Beca quan, segons el 
seu criteri, cap de les obres presentades no assoleix un nivell mínim de qualitat i rigor. 
El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 

6. CONCESSIÓ DE LA BECA 
 

El veredicte es farà públic durant l’acte de la Nit de la Cultura 2020. 
 
7. IMPORT I PAGAMENT DE LA BECA 

L’import de la subvenció en forma de Beca de Recerca,  serà de 4.000,00 euros (menys 
la retenció de IRPF), a pagar de manera fraccionada. Primer s’abonarà el 50% del seu 
import, a posteriori de l’acte públic de concessió de la Beca de Recerca, a la Nit de la 
Cultura 2020. Posteriorment, quan el treball de recerca acabat es dipositi a la Regidoria 
de Cultura, s’abonarà el  50% restant de la subvenció. 
 



 

 

 

8. SEGUIMENT DEL TREBALL DE RECERCA 

Atorgada la beca, el jurat haurà de nomenar un tutor/a per assessorar i supervisar 
l’evolució del  treball. Cada sis mesos, l’autor de la beca o el responsable designat per 
l’equip, en cas de ser un col·lectiu, haurà de presentar a la regidoria de Cultura un 
informe sobre l’estat de la recerca, amb el vistiplau del tutor/a. 
 
La Regidoria de Cultura es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la beca, de 
conformitat amb el jurat i amb el tutor/a, quan s’apreciï que s’incompleix greument el 
compromís contret. 
 

9. OBLIGACIONS DEL GUANYADOR/A DE LA BECA  

La presentació a la convocatòria VII Beca de Recerca pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen.  
 
El guanyador de la Beca, la persona o persones responsables tindran un màxim de dos 
anys per desenvolupar i lliurar a la Regidoria de Cultura el treball de recerca 
desenvolupat i dipositat. El termini començarà a comptar l’endemà de la proclamació 
de la concessió de la beca. 
La persona o equip redactor de la beca haurà de lliurar a la Regidoria de Cultura, el 
treball d’investigació acabat, redactat en català o castellà, amb una extensió mínima de 
60 pàgines i una  màxima de 150, en format DIN A4, a doble espai, tipografia Arial a cos 
11 i una sola cara. Es podran acompanyar d’annexes gràfics i/o fotogràfics. Es lliurarà 
una còpia completa en paper i una altra en suport digital.  No s’admetran projectes amb 
faltes ortogràfiques o de sintaxis. 
 
El treball de recerca es publicarà, en el període màxim d’un any, un cop finalitzat i 
dipositat a la Regidoria de Cultura. L’Ajuntament de Santa Perpètua publicarà un màxim 
de 300 exemplars, dels quals l’autor/a de l’obra guanyadora en rebrà 15 exemplars.  
 
El jurat es reserva el dret de suggerir als autors/ autores que, abans de la publicació de 
l’obra premiada, es facin modificacions pertinents si s’escauen. A la vegada, els autors 
es comprometen a adequar el treball original si convingués, i a supervisar-ne la 
publicació sense gratificacions complementàries 

 

10. DRETS DE LES PERSONES QUE OPTIN A LA BECA 

Els projectes no guanyadors i les respectives còpies podran ser retornats als seus 
autors/es en el termini de trenta dies naturals després de l’acte públic (Nit de la Cultura) 
de concessió de la Beca. Sinó han estat recollits en el termini assenyalat s’entendrà que 
els autors autores hi renuncien. Per retirar les obres caldrà presentar el DNI de l’autor. 
 

11. DRETS SOBRE L’OBRA PREMIADA 

L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 
que passarà a ser titular de la mateixa, i no podrà ser presentada en altres certàmens.  



 
 
 
L’obtenció del premi comporta la cessió dels drets d'explotació referits a reproducció, 
distribució, comunicació i transformació, per a qualsevol país del món i en qualsevol 
modalitat de transmissió, d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els 
audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. incloent-hi també la 
cessió d’aquests drets a tercers. 
 
El dret de transformació s'entén per al seu tractament informàtic en l'elaboració 
d'instruments de descripció i en cap cas suposarà l'alteració del material original. 
 
Aquesta cessió en exclusiva dels drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior 
s'entén amb caràcter indefinit. 
 
Més informació sobre la convocatòria: http://bit.ly/BecaRecerca 

http://bit.ly/BecaRecerca

