De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen al públic pel termini de 20
dies, a efectes de presentació d’al·legacions, les Bases generals reguladores de la Beca
Esteve Fa, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de 2 de setembre de 2020.
BASES GENERALS REGULADORES DE LA BECA ESTEVE FA
1.- Objectiu
L’Ajuntament de Llagostera, a través de l’Àrea de Cultura, convoca la Beca Esteve Fa, amb
l’objectiu de fomentar la recerca i contribuir al coneixement de la realitat actual i històrica de la
vila.
2.- Característiques de la beca
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació sobre qualsevol àrea de coneixement
(ciències naturals, socials, econòmiques, etc.) que tingui relació directa amb Llagostera, la seva
gent, la seva història, el seu medi natural, la seva realitat col·lectiva...
La periodicitat de la beca és, com a mínim, de 2 anys.
3.- Participació
Poden optar a aquesta beca les persones que, a títol individual o col·lectiu, presentin una
proposta d’investigació d’acord amb aquestes bases. Si el candidat és un col·lectiu, la primera
persona signant serà la representants del grup a efectes de comunicació i de pagament.
4.- Presentació de projectes
Els projectes s’hauran de presentar telemàticament al Registre General de l’Ajuntament de
Llagostera amb el següent format:
- Instància genèrica
- Dades personals i curriculum vitae del participant
- Projecte de treball, en format pdf no protegit, en català, amb els objectius, les fonts, la
bibliografia, la metodologia i la resta d’informació que pugui ser definidora de la
recerca. Aquest projecte ha de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10 A4 lletra
11 i espai interlineal d’1’5.
El termini de presentació de projectes serà fixat en cada convocatòria.
5.- Jurat
El Jurat serà designat per l’Alcaldia i estarà format per representants de l’Ajuntament, per
membres de centres d’estudis especialitzats en les possibles matèries objecte dels projectes
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El Jurat podrà establir un torn de reserva per si la proposta guanyadora renunciés a la beca.
El Jurat podrà declarar deserta la beca si cap dels projectes assoleix la qualitat suficient.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic, si no ho impedeix una força major, en un
termini màxim de dos mesos a partir del tancament de presentació de projectes.
7.- Dotació econòmica i pagament
La Beca Esteve Fa està dotada amb 3.000,00 €. Per poder convocar-la, cal que en el
pressupost municipal de l’any de la convocatòria hi hagi crèdit suficient per pagar la despesa,
que estarà sotmesa a les retencions legals establertes.
El pagament es farà efectiu en dues parts: 1.000,00 € ens els 5 dies següents a fer-se públic el
veredicte i 2.000,00 € una vegada lliurat el treball final.
8.- Seguiment del treball
Un cop atorgada la beca, el Jurat nomenarà, en consens amb el guanyador de la beca, un tutor
per supervisar el treball i informar-ne l’entitat convocant. Cada 4 mesos el guanyador de la
beca presentarà un informe sobre l’estat de la recerca, amb el vistiplau del tutor. L’Ajuntament
es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la beca, a proposta del Jurat, quan s’apreciï
que el becat incompleix els compromisos contrets sense causa de força major justificada.
9.- Lliurament de la recerca
En el termini màxim de 18 mesos a partir del primer pagament de la beca, el beneficiari haurà
de lliurar el treball d’investigació acabat.
El lliurament serà en format digital pdf no protegit, en català i amb una extensió mínima de
150.000 caràcters (amb espais)
10.- Propietat del resultat de la beca
El treball guanyador de la beca restarà en propietat de l’Ajuntament de Llagostera, que es
reserva el dret a editar-lo si ho considera oportú. Aquesta reserva quedarà sense efecte si en el
termini de 2 anys a partir del primer pagament de la beca l’Ajuntament no hagués ni començat
el procés d’edició. En aquest cas, l’autor en podrà disposar lliurement.
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6.- Valoració de projectes
El Jurat analitzarà i avaluarà els projectes presentats i seleccionarà el que consideri mereixedor
de la beca. Podrà demanar informació complementària a l’aspirant, convocant-lo si cal, per
comprovar la seva idoneïtat per dur a terme el treball i/o suggerir-li alguna modificació del
projecte per fer-lo més operatiu. El Jurat també podrà requerir assessorament a d’altres
professionals sobre l’interès i l’avaluació del projecte.
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que opten a la convocatòria i/o per professionals acreditats del món científic, tecnològic i
educatiu.

12.- Obligacions del guanyador:
El guanyador es compromet a:
- Participar en els actes de presentació del resultat de la recerca.
- Realitzar gratuïtament un acte de divulgació de la recerca o un taller pedagògic
inclosos en la programació cultural de l’Ajuntament.
- Fer constar el suport de l’Ajuntament de Llagostera en qualsevol comunicació pública
del resultat de la recerca.
- En cas que l’Ajuntament no editi el treball guanyador, lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars del material que s’editi o es reediti amb el resultat del projecte becat.
- Acceptar aquestes bases, la qual cosa queda implícita pel sol fer de participar-hi.
13.- Publicitat
Aprovades inicialment aquestes bases, es posaran a exposició pública al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler electrònic de la web de l’Ajuntament. Un cop acabat el període d’exposició
pública i, per tant, aprovades definitivament, es publicarà la convocatòria també al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler electrònic de la web de l’Ajuntament
14.- Regulació jurídica
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
Aquestes bases, les bases d’execució del pressupost municipal i resta de normativa vigent en
matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

L’alcalde,
Antoni Navarro robledo
Llagostera, a la data de la signatura electrònica

Document signat per Antoni Navarro Robledo - DNI (TCAT)
en data 09/09/2020
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11.- Compatibilitat amb altres beques o similars
L’obtenció d’aquesta beca és compatible amb d’altres ajuts, beques o subvencions, sempre
que siguin d’import inferior a la dotació de la Beca Esteve Fa.

Signat per:
Diputació de Girona

