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1. OBJECTIU
L’Ajuntament d’Argentona convoca la Beca Burriac d’Argento-
na 2022, amb l’ànim de promoure l’estudi i la recerca històrica i 
cultural d’Argentona i el seu entorn, en els seus aspectes històrics, 
arqueològics, antropològics, socials i econòmics.

2. DOTACIÓ DE LA BECA
La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 
4.000 € (subjecte a les retencions establertes per la legislació vi-
gent). El seu import es farà efectiu en dos lliuraments a través de 
transferència bancària de 1.500 € en el primer lliurament, i de 
2.500 € en el segon lliurament.

El primer lliurament es farà efectiu a partir del moment en el que 
el jurat determini el projecte guanyador de la beca, i, el segon, a  

partir de l’exercici 2023, una vegada finalitzat i lliurat a l’ajunta-
ment d’Argentona el treball plantejat en el projecte guanyador, i 
després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat i establert que és 
mereixedor del segon pagament.

3. PARTICIPANTS
Podrà optar a aquesta beca tothom major d’edat que, de manera 
individual o col·lectiva, presenti una proposta de recerca d’acord 
amb aquesta convocatòria. En cas de tractar-se d’un col·lectiu, 
caldrà designar un responsable de l’equip, el qual serà el destina-
tari 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.

4. REQUISITS DELS PROJECTES DE RECERCA
Els projectes han de versar sobre aspectes històrics, socials o cul-
turals de la vila d’Argentona o el seu entorn, han de ser d’autoria 
pròpia, i no han d’estar compromesos en tràmits de publicació amb 
cap editorial o presentats en altres premis pendents d’adjudicació.
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El projecte ha de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i ha de 
detallar, com a mínim, els següents punts:

a) El tema d’investigació.

b) Els objectius que es volen assolir.

c) L’esquema desenvolupat del treball.

d) La metodologia que se seguirà i pla de treball amb  
cronologia de les accions a desenvolupar.

e) Les fonts documentals, bibliogràfiques, d’hemeroteca  
o altres fons que s’utilitzaran.

L’extensió mínima del treball una vegada realitzat ha de ser de 
100 pàgines, amb font Times New Roman 12 i espai entre línies 
1,5 punts o equivalent. 

Serà obligació de la persona becada, o del representant de l’equip 
si fos el cas, complir els punts detallats al projecte, i lliurar el treball 
realitzat dins dels terminis establerts a l’apartat 6 de la present 
convocatòria.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació requerida és la següent:

• Document del Projecte de recerca, d’acord amb els requisits 
especificats a l’apartat anterior.

• Currículum del/la sol·licitant o sol·licitants, amb un màxim  
4 pàgines, incloent-hi les dades personals dels sol·licitant: Nom 
i cognoms, domicili, i mail i telèfon de contacte.

• Còpia del DNI o del passaport de la persona aspirant (o de 
totes les persones membres del grup, en el cas de projectes de 
recerca col·lectius).

• Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seves ob-
ligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de no ser deutor 
de la hisenda municipal, de no tenir incoat cap expedient de 
reintegrament de subvencions, i de no incórrer en cap de les 
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de bene-
ficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la llei 
38/2003, de subvencions.

La documentació es podrà presentar:

a) Per internet mitjançant el formulari disponible a la web  
argentona.cat/becaburriac.

b) O bé presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –OAC-, 
en el seu horari habitual d’obertura.

6. TERMINIS, VEREDICTE I LLIURAMENT 
DEL TREBALL
Els projectes de recerca, juntament amb la documentació requeri-
da, es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de 
la present convocatòria al BOP de Barcelona i fins al dijous 15 de 
setembre de 2022, inclòs.

El veredicte sobre el projecte guanyador, o si la beca queda deser-
ta si és el cas, es farà públic i es comunicarà als aspirants el dijous 
3 de novembre de 2022.

Per raons tècniques, organitzatives o de qualsevol altra mena, 
l’Ajuntament d’Argentona pot prorrogar les dates anteriors; si 
aquest fos el cas, es faria públic mitjançant els medis habituals de 
comunicació de l’Ajuntament.

La persona guanyadora, o responsable de l’equip en el cas de 
que es tracti d’un projecte conjunt, de la beca disposa d’un any 
natural, a partir de la data en que s’hagi fet públic el veredicte del 
jurat, per desenvolupar el projecte i lliurar a l’Ajuntament d’Ar-
gentona una còpia en paper i una en format digital del treball 
completament realitzat.

A partir dels 6 mesos del veredicte, un o una representant del Ju-
rat, nomenada com a tutora, es posarà en contacte amb la perso-
na guanyadora, o representant de l’equip si fos el cas, per realitzar 
un seguiment del treball i proposar els suggeriments i indicacions que 
consideri oportuns.

7. JURAT
La Beca Burriac serà atorgada per un Jurat format per 3 persones 
amb coneixements reconeguts per la seva formació i currículum, 
en els àmbits de la Història, Sociologia o les Ciències Socials rel-
acionades amb l’objectiu de la present beca de recerca, tal com 
s’especifica en el punt 1 d’aquesta convocatòria.

El jurat serà nomenat per l’Alcalde d’Argentona i el/la Regidor/a 
de Cultura, la composició del qual serà anunciada oportunament. 
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El Jurat pot demanar infor-
mació complementària i convocar els aspirants per comprovar la 
seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-los 
l’ampliació o modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

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

8. PROPIETAT DEL TREBALL
L’autor o autors de l’obra guanyadora cedeixen els drets de llur 
publicació i explotació a l’Ajuntament d’Argentona i renuncien 
explícitament a qualsevol compensació econòmica per la publi-
cació que no sigui la dotació de la beca.

Si en el termini de tres anys naturals, comptats a partir del lli-
urement del treball completament realitzat, no s’hagués exercit 
aquest dret, els autors podran disposar lliurament de la publicació 
dels seus treballs, fent constar, en cada edició que se’n pugui fer, 
la menció expressa de la beca concedida a la portadella, i n’hau-
ran de lliurar 10 exemplars a l’Ajuntament d’Argentona.

En el cas que sigui l’Ajuntament d’Argentona qui publiqui el tre-
ball, l’autor o autors de l’obra guanyadora rebran, per part de 
l’Ajuntament d’Argentona, 10 exemplars editats.

9. EXTINCIÓ DE LA BECA
El dret a percebre el premi s’extingeix si no es lliura el treball en 
el termini establert o si els informes del jurat no són satisfactoris. 
El Jurat podrà fer les consideracions necessàries al llarg de tot el 
procés i es reserva el dret de suspendre la continuïtat de les be-
ques quan s’apreciï que les persones beneficiàries de les beques 
han incomplit qualsevol de les obligacions assumides.

De forma general, el dret al premi s’extingeix si el guardonat/
da incompleix qualsevol de les obligacions assumides. L’extinció 
anticipada del treball implica la cancel·lació del pagament pen-
dent. Si hi hagués responsabilitat per part del guardonat/da, se li 
pot exigir la devolució del primer pagament, sense perjudici que 
s’exigeixin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

10. ALTRES DISPOSICIONS
• Els participants seran responsables de les reclamacions que es 
produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc...).

• Qualsevol imprevist, incidència, esdeveniment extraordinari que 
esdevingui durant el procés normal de la Beca Burriac, la resolució 
del qual no estigui prevista en les bases o convocatòria correspo-
nent, serà resolt pels membres del Jurat amb el suport dels tècnics 
de l’Ajuntament d’Argentona.

• Totes les persones participants en aquesta Beca, podran ser fo-
tografiades. El municipi podrà fer ús d’aquestes fotografies per 
fer publicitat i difondre aquest acte sense necessitat prèvia de cap 
tipus d’autorització. Els noms i les fotografies dels participants 
poden sortir publicats a la premsa i altres mitjans de comunicació.

• La participació en la BECA BURRIAC suposa la total acceptació 
de les Bases i convocatòria que la regulen.


