
 
 

 
 

II BECA DE RECERCA HISTÒRICA DE MAÇANET DE 
LA SELVA 
 
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva convoca la 2a edició de la beca de recerca 
històrica de Maçanet de la Selva, aquesta te l’objectiu de fomentar i promoure la 
investigació sobre Maçanet de la Selva en el camp de les ciències humanes, socials i 
ambientals prioritzant els camps de la història, la geografia o del patrimoni cultural i 
artístic, però també l’antropologia, economia, demografia etc. 
 
La beca de caràcter bianual pretén ampliar el coneixement sobre el municipi, 
incentivar la divulgació i estimular la recerca sobre temes d’àmbit local. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA 
 
La beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca relacionat amb Maçanet de la 
Selva i el seu entorn, tan en l’àmbit històric, com social, antropològic, ambiental, 
folklòric, etc.  
 
La plasmació d’aquest projecte no necessàriament ha de conduir a la publicació d’un 
llibre, també pot ser una exposició, un documental, una pàgina web, un CD etc. 
 
 
PERIODICITAT 
 
La beca tindrà un caràcter bianual. 
 
 
CANDIDATS 
 
Podran optar a la beca investigadors que, de manera individual o col·lectiva, presentin 
una proposta d’acord amb aquestes bases. En cas de tractar-se d’un col·lectiu caldrà 
designar un responsable que serà el destinatari de la dotació. 
 
 
DOTACIÓ DE LA BECA 
 
La beca es concedirà a un sol projecte. Està dotada amb 3500 € bruts de l’aplicació 
pressupostaria 11-462-48000. La beca es farà efectiva en 3 parts, un 25% un cop 
atorgat el projecte, un 25% a la meitat del termini de realització del treball, quan s’hagi 
valorat la memòria sobre l’estat de la investigació, i un 50% una vegada finalitzat el 
treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat. 
 
 
CONDICIONS DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I RECERCA 
 
Els projectes hauran de ser inèdits i han de tenir relació amb Maçanet o el seu entorn 
immediat. 



 
 

 
 

 
Els candidats hauran d’explicar en una memòria de mínim 5 pàgines el seu projecte. 
 
Es podrà utilitzar materials elaborats en recerques prèvies, sempre que se 
n’especifiqui l’entitat respecte al conjunt del projecte que concursa. 
 
 
PRESENTACIÓ DELS PROJECTES 
 
Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva (c/ Salvador Espriu, 1) i hauran d’anar acompanyats de la documentació 
següent: 
 

- Sol·licitud signada per qui faci la petició. 
 

- Currículum de la persona sol·licitant o de cada membre. 
 

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

- Memòria del projecte d’investigació. Haurà de precisar els objectius que es 
volen aconseguir, la metodologia, l’interès científic, la bibliografia i fonts que 
s’utilitzaran i el calendari previst. Haurà de tenir un mínim de 5 folis i un màxim 
de 10. 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta es requerirà per escrit al 
sol·licitant que s’esmeni o es completi en un termini no superior a 10 dies hàbils amb 
l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà d’ofici l’expedient 
sense cap tràmit posterior. 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Del l’1 d’octubre  al 31 de desembre de 2022. 
 
 
EL JURAT 
 
Els projectes designats seran examinats i avaluats per un jurat, designat per 
l’ajuntament de Maçanet de la Selva. Aquest el formaran 5 persones: El regidor/a de 
Cultura, ciutadania i participació de l’ajuntament, un representant d’una entitat 
cultural del municipi, un representat de la comunitat educativa, una personalitat de 
reconegut prestigi en els camps mencionats i l’arxiver Municipal que també actuarà 
com a secretari. 
 
El jurat avaluarà els projectes i seleccionarà el que segons el seu criteri sigui 
mereixedor de la beca.  
 



 
 

 
 

El jurat podrà demanar informació complementària i convocar l’aspirant per 
comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li 
l’ampliació o modificació del projecte. 
 
El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca i són competents per resoldre 
qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases. 
 
 
VEREDICTE DEL JURAT 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic abans del 28 de febrer de 
l’anualitat 2023. La resta de projectes es podran recollir durant el període d’un mes a 
partir del dia d’emissió del veredicte. 
 
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. 6 mesos després de l’adjudicació de l beca el 
beneficiari presentarà una memòria que reflecteixi l’estat de la investigació amb 
l’objectiu de valorar el seu desenvolupament. El jurat tindrà la capacitat de fer-ne les 
consideracions necessàries i fins i tot suspendre’n la investigació si ho considera 
oportú. 
 
 
EXTINCIÓ DEL DRET A BECA 
 
El dret a 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 son 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 podria exigir la devolució del primer 
pagament, sense perjudici que s’exigeixin les responsabilitats que se’n pugin derivar.  
 
 
LLIURAMENT DEL TREBALL 
 
La realització del treball podrà dur-se a terme dins els 12 mesos següents a 
l’atorgament de la beca. Si el jurat ho creu oportú es podrà prorrogar. 
 
La persona beneficiaria haurà de lliurar al registre de l’ajuntament de Maçanet de la 
selva 2 exemplars del treball i un resum  en paper. Així com en suport informàtic. 
 
EDICIÓ i PROPIETAT DEL TREBALL 
 



 
 

 
 

Els drets inherents a la publicació del treball passaran l’ajuntament de Maçanet de la 
Selva, el qual fent menció al nom de l’autor/a es reservarà el dret d’edició i publicació 
del treball complert o en forma d’opuscle, si ho creu convenient, en el termini màxim 
de 2 anys. L’autor/res es comprometran a adequar els originals del treball – si 
convingués- i supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. No 
obstant això, un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball, si aquest 
no hagués estat publicat, o no se n’hagués començat el procés de publicació, els 
autors podran disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de 
qualsevol mena. Només caldrà comunicar-ho prèviament a l’ajuntament de Maçanet 
de la Selva i que hi facin constar que el treball obtingué la Beca de recerca Històrica 
de Maçanet de la Selva. 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
El fet de concórrer a la convocatòria  pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
bases. 
 
 
 


