Beca d'Investigació «Vila Malgrat de Mar»
la Convocatoria
La beca d'investigació creada i convocada per l'ajuntament de Malgrat de Mar -Delegació
d'Ensenyament i Cultura-, amb el proposit d'estimular treballs que contribueixin al coneixement de la realitat actual i histórica del poble, es concedira d'acord amb les bases
següents:
la S'atorgara a un projecte d'investigació sobre qualsevol área del coneixement (ciencies
naturals, socials, economiques, jurídiques, etc.) que tingui una relació directa amb Malgrat: la seva gent, la seva historia, el seu medi natural, els seus recursos economics, la
seva realitat col-lectiva...

2 a Hi podran concórrer projectes de recerca plantejats tant individualment com en grup
o equip de treball. S'hi faran constar les dades personals (noms, cognoms, telefon) i el
currículum del concursant o de cadascun dels membres del grup concursant. En el cas
dels grups, arnés, s'indicara el nom d'un responsable o representant, sense perjudici de
l'organització interna del treball que el propi equip pugui establir.
3 a Els projectes, d'extensió i configuració lliures, hauran d'expressar clarament l'objectiu de l'estudi, les principals hipótesis i els metodes d'investigació previstos. Es podran
utilitzar materials ja elaborats en recerques previes (tesi de doctorat o de llicenciatura,
o altres treballs d'origen no academic), sempre que siguin inedits, Caldra, pero, especificarne l'entitat respecte al conjunt del projecte que concorre a la convocatoria i s'entendra que
el seu contingut queda sotmes a les bases presents.
4 a Els projectes concursants es presentaran, per triplicat, en hores i dies habils, abans
de les 14 hores del dia 15 de marc de 1991, al registre de I'Ajuntament de Malgrat de Mar.
5 a La beca d'estudi sera dotada amb 500.000 ptes, Es concedira a un sol projecte, i el
seu autor -o, si és el cas, el responsable de l'equip, en representació seva- la rebra fraccionada en quatre pagaments de 125.000 ptes: el primer en el moment de la concessió,
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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.
6 a Una comissió, designada ad hoc per I'Ajuntament de Malgrat -l'entitat convocanti formada per un representat seu i per investigadors especialitzats en les materies dels projectes que opten a la convocatoria, analitzara i avaluara tots els projectes, i seleccionara
aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca. L'acta amb el veredicte de
la Comissió es fara pública en el termini máxim de dos mesos, en el Lloc, dia i hora que
oportunament s'indicara.

T" La beca es podrá declarar deserta si la Comissió considera que cap dels projectes
concursants no assoleix una qualitat suficiente
ga La dotació de la beca no es dividirá mai entre dos treballs de recerca diferents; si
la Comissió, pero, considera que un segon projecte tambéés mereixedor de la beca, podrá
recomanar l'entitat convocant la conveniencia de dotar excepcionalment una segona beca
amb el mateix import i en les mateixes condicions. L'Ajuntament la concedira o no, segons
els seus recursos pressupostaris.
9 a El veredicte de la Comissió sera inapel·lable.
loa Un cop atorgada la beca, la Comissió nomenara un tutor, de comú acord amb el
mateix autor o autors del projecte, per a supervisar el treball i informar-ne l'entitat convocanto Cada quatre mesos, el beneficiari de la beca -o bé el responsable de l'equip, quan
sigui el cas- presentara a I'Ajuntament un informe sobre l'estat de la recerca, amb el visti-plau del tutor.
L'Ajuntament es "reserva el dret de suspendre la continuitat de la beca, d'acord amb la
Comissió i amb el tutor, quan aprecií que el becari incompleix greument els compromisos
contrets.
Il" En el termini d'un any a partir de la concessió de la beca, el beneficiari haura de
lliurar a l'Ajuntament el treball d'investigació acabat, redactat en catala, amb una extensió
que suposa de 75 a 150 fulls DIN A-4 (mecanografiats a 35 línies de 70 espais, aproximadament). A petició de I'investigador, i d'acord amb l'assessor i amb la Comissió, l'entitat
convocant podrá prorrogar el termini de lliurament del treball fins a un maxim de vuit mesos.
12a L'autor o autors de l'estudi que ha obtingut la beca cediran a l'Ajuntament de Malgrat el dret de publicar-lo i es comprometen a adequar els originals del treball -si
convingués- i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementaries. No obstant aixo, si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s'hagués
publicat, o no se n'hagués comencat el procés de publicació, els autors podran disposar-ne
lliurament i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de qualsevol mena. Noméscaldrá que
ho comuniquin previament a l'Ajuntament de Malgrat i que facin constar que el treball
obtingué la beca d'investigació -Vila de Malgrat de Mar».
13a La presentació de projectes d'investigació a la present convocatoria pressuposa l'acceptació íntegra de totes les seves bases.
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