BASES PER A L’ATORGAMENT DE DUES BEQUES PER A TREBALLS DE RECERCA
SOBRE LA HISTÒRIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha tingut des de fa molts anys, entre els seus
objectius, l’aprofundiment en el coneixement de l’evolució i la història d’aquesta ciutat. Amb
voluntat de mantenir aquesta determinació i dur-la una mica més enllà, quant a incentivar
l’estudi i la recerca i estendre el coneixement del propi passat entre la població, es creen les
Beques per a treballs de recerca sobre la història de Santa Coloma de Gramenet. Aquestes
beques, cadascuna centrada en un aspecte concret de la història recent de la ciutat, volen
esdevenir eines per al foment de la investigació, al mateix temps que instruments per a la
difusió del coneixement entre el conjunt de la ciutadania.
1.- OBJECTE
1.1.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet crea dues beques de recerca amb la
finalitat de promoure la realització de treballs de recerca sobre aspectes inèdits en els
camps de les ciències socials i humanes relacionades de manera directa amb l’evolució i la
història del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
1.2.- Les beques s’atorgaran a les persones físiques que, complint amb els requisits
establerts en aquestes bases i en la convocatòria corresponent de les beques, presentin
projectes de treballs de recerca inèdits en el camp de les ciències socials i humanes
relacionats amb l’evolució i la història del municipi de Santa Coloma de Gramenet, i realitzin i
entreguin en temps i forma a l’Ajuntament el treballs de recerca objecte de les beques,
d’acord amb aquestes bases, amb la convocatòria corresponent i amb els propis projectes
de treballs de recerca presentats per les persones aspirants, admesos en la convocatòria
corresponent i que hagin resultat seleccionats pel Jurat.
2.- CONVOCATÒRIA
2.1.- Un cop aprovades definitivament les bases, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet podrà convocar aquestes beques un cop cada any. La convocatòria estarà
supeditada a l’existència de crèdit necessari i suficient al pressupost municipal vigent, per tal
de finançar la dotació econòmica de les beques. En cada edició que es decideixi convocar,
l’òrgan competent de l’Ajuntament haurà d’acordar prèviament l’aprovació de la convocatòria
de les beques corresponent, així com l’autorització i disposició del crèdit inherent per a
pagar la dotació econòmica de les beques, que es determinarà en cada convocatòria, fent-hi
constar l’aplicació pressupostària contra la que s’imputarà aquesta despesa.
2.2.- L’anunci de la convocatòria haurà de publicar-se en els diaris oficials i en els altres
mitjans que determini la normativa aplicable. Així mateix, l’anunci de la convocatòria haurà
d’establir el termini de presentació de sol·licituds de beques, la dotació econòmica de les
beques, l’aplicació pressupostària contra la que s’imputarà el crèdit per sufragar la dotació
econòmica de les beques i, finalment, haurà d’especificar les temàtiques que hauran de
seguir els treballs de recerca per poder obtenir les beques d’aquella convocatòria.
3.- PRINCIPIS INSPIRADORS
Aquestes bases garanteixen la gestió de les beques sobre els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
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4.- RÈGIM JURÍDIC
La concessió i justificació de les beques es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003; pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya; per l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, aprovada
definitivament pel Ple d’aquest Ajuntament en data 4 d’abril de 2005, publicada en el BOPB
núm. 91 de data 16 d’abril de 2005; o per la normativa que derogui o substitueixi aquestes
normes i resulti d’aplicació en matèria d’ajuts, beques i subvencions en cada convocatòria.
5.- MODALITATS I TEMÀTIQUES
5.1.- Els treballs de recerca sobre la història de Santa Coloma de Gramenet, per als quals es
concediran aquestes beques, presenten modalitats i temàtiques diferenciades.
5.2.- D’una banda, les modalitats dels treballs de recerca seran les següents:
Modalitat “La ciutat metropolitana”. Té per objectiu aprofundir en el coneixement de l’encaix i
l’evolució de Santa Coloma de Gramenet en el context metropolità de Barcelona. Per
aconseguir-ho incorpora la perspectiva d’estudi comparat del cas colomenc amb un altre
referent metropolità. Dins d’aquesta modalitat, es prioritzarà una temàtica concreta per sobre
d’altres.
Modalitat “El Museu als barris”. Té l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de cada barri de
la ciutat. Dins d’aquesta modalitat, es prioritzarà una temàtica concreta per sobre d’altres.
5.3.- D’una altra banda, les temàtiques que hauran de seguir els treballs de recerca per
poder obtenir les beques s’especificaran en cada convocatòria. Les temàtiques podran variar
cada edició que es convoquin les beques. En cas que es repeteixin les temàtiques, no
s’admetran els projectes de recerca que ja s’haguessin presentat en convocatòries anteriors.
6.- PERSONES ASPIRANTS
6.1.- Podran optar a les beques les persones físiques investigadores que, de manera
individual o col·lectiva, presentin els projectes de recerca d’acord amb aquestes bases i de
conformitat amb la convocatòria de les beques corresponent.
6.2.- En el cas de treballs de recerca col·lectius, les persones aspirants membres del grup
hauran de designar expressament quina és la persona responsable del grup, i signar totes
elles en un document en què així s’acordi, el qual haurà d’incorporar-se a les sol·licituds de
beques. La persona responsable del grup serà la beneficiària de la dotació econòmica de la
beca.
6.3.- Les persones aspirants a les beques no poden incórrer en cap de les circumstàncies
que impossibiliten la condició de persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6.4.- El fet de concórrer a la convocatòria de les beques corresponent pressuposa el
coneixement d’aquestes bases de les persones aspirants, així com l’acceptació de les
beques, en cas que resultin seleccionats els seus projectes de recerca.
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7. DOTACIÓ ECONÒMICA
L’import de la dotació econòmica de les beques es determinarà en la convocatòria de les
beques corresponent i estarà sempre condicionada a l’existència del crèdit necessari i
suficient per aquesta finalitat en el pressupost municipal vigent.
8.- PAGAMENT
Les beques estaran subjectes a les retencions establertes per la legislació vigent. En
ambdues modalitats, l’import de les beques es farà efectiu en dos lliuraments a través de
transferència bancària, cadascun del 50% dels respectius imports totals de les beques que
s’hagin determinat en la convocatòria corresponent. El primer pagament es realitzarà en el
moment de la concessió de les beques i el segon pagament es realitzarà en finalitzar el
període de realització dels estudis, un cop s’hagin presentat els respectius treballs de
recerca i després que el Jurat n’hagi dictaminat la qualitat.
9.- DOCUMENTACIÓ
9.1.- Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ubicada a la plaça de la Vila s/n, codi postal
08921 de Santa Coloma de Gramenet.
9.2.- Les persones aspirants (o les persones responsables dels grups, en el cas de projectes
de col·lectius) han de presentar una sol·licitud de beca per cada modalitat de treballs de
recerca a les quals vulguin concórrer.
9.3.- Les persones aspirants hauran d’adjuntar a les seves sol·licituds la documentació
següent:
9.3.1.- Model d’instància genèrica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que es
pot descarregar de la web municipal o sol·licitar a la mateixa OIAC, degudament emplenada
i signada, en la qual s’haurà d’indicar que es tracta d’una sol·licitud de “BEQUES PER A
PROJECTES DE RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET”.
9.3.2.- Projecte de treball de recerca, on s’han de detallar els apartats següents:
a) Tema d’estudi.
b) Objectius a assolir i principals hipòtesis a desenvolupar.
c) Esquema desenvolupat del treball.
d) Fonts documentals a consultar.
e) Fonts bibliogràfiques, d’hemeroteca i altres tipus que s’empraran en la recerca.
f) Metodologia i pla de treball amb cronologia de les accions a desenvolupar.
Aquest projecte de treball de recerca haurà de tenir un mínim de 5 folis i un màxim de 10
folis (entre 10.500 i 21.000 caràcters sense espais).
9.3.3.- Currículum de la persona aspirant (o de totes les persones membres del grup, en el
cas de projectes de recerca col·lectius), en el qual es farà especial menció de l’experiència
investigadora, adjuntant fotocòpia dels corresponents documents acreditatius on s’exposin
els mèrits que es creguin convenients.
9.3.4.- Fotocòpia 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).
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9.3.5.- Declaració responsable de la persona aspirant (o de la persona responsable del grup,
en el cas de projectes de recerca col·lectius) de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de no ser deutor de la hisenda municipal i de no tenir
incoat cap expedient de reintegrament de subvencions.
9.3.6.- Fotocòpia del compte corrent o llibreta d'estalvis on caldrà fer l'ingrés de la beca, on
consti el nom i NIF de la persona aspirant (o la persona responsable del grup, en el cas de
projectes de recerca col·lectius).
9.3.7.- Document de designació expressa de la persona responsable del grup, que haurà
d’estar degudament signat per totes les persones aspirants membres del grup. Aquest
document només s’exigirà en el cas de projectes de recerca col·lectius.
9.4.- Tota la documentació s’haurà de presentar en suport paper i digital (en format .pdf).
9.5.- En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies hàbils, a
comptar des de la notificació del requeriment, amb l’advertiment que si no s’esmena o
completa en el termini esmentat, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud. La nova
documentació que s’aporti també s’haurà de presentar a l’OIAC de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
9.6.- Les sol·licituds o les esmenes de documentació de sol·licituds presentades en la forma
prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, no seran admeses encara que
consti que es lliuraren abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds o
d’esmena de sol·licituds, a no ser que es remeti a l’OIAC per fax (93 466 00 67), burofax o
telegrama, la justificació de la data de remissió de la sol·licitud o l’esmena de la sol·licitud en
el mateix dia que s’envia.
9.8.- En cas de presentació de sol·licituds o d’esmenes de documentació de sol·licituds a les
Oficines de Correus, es lliuraran a aquestes dependències, abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, en sobre obert, per ser datades i segellades pel
funcionari de Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva
presentació a Correus i per tant podrà ser admès a la convocatòria, sempre que es doni
compliment a l’anteriorment citat.
10.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
10.1.- El termini de presentació de sol·licituds s’establirà en la convocatòria de les beques
corresponent.
10.2.- Les sol·licituds presentades fora del termini establert en la convocatòria corresponent
quedaran automàticament excloses.
11.- JURAT
11.1.- L’avaluació dels projectes de treballs de recerca presentats per les persones aspirants
i admesos en la convocatòria corresponent l’efectuarà un Jurat format per la persona que
ocupi l’Alcaldia del municipi de Santa Coloma de Gramenet, o la persona en delegui, en
qualitat de Presidència del Jurat, amb veu i vot diriment; la persona que ocupi la Regidoria
de Cultura, Cooperació i Solidaritat, en qualitat de Membre del Jurat, amb veu i vot; la
persona que ocupi la Direcció del Museu Torre Balldovina, en qualitat de Membre del Jurat,
amb veu i vot; una persona representant designada pel Centre Excursionista Puig Castellar,
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en qualitat de Membre del Jurat, amb veu i vot; una persona representant del Casal del
Mestre, en qualitat de Membre del Jurat, amb veu i vot; i una persona tècnica municipal de
l’Ajuntament, en qualitat de Secretaria del Jurat, amb veu però sense vot.
11.2.- El funcionament d’aquest Jurat es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, o per la normativa que derogui o
substitueixi aquesta llei i resulti d’aplicació en matèria de règim jurídic d’òrgans col·legiats.
12.- AVALUACIÓ I SELECCIÓ
12.1.- El Jurat analitzarà les dades de les persones aspirants, avaluarà els projectes de
treballs de recerca, proposarà els projectes de treballs de recerca seleccionats i la llista de
reserves, d’acord amb aquestes bases, la convocatòria corresponent i el seu propi criteri;
tenint en compte l’acreditació dels coneixements necessaris, l’adequació a les temàtiques,
l’originalitat de l’enfocament i la coherència dels projectes de treballs de recerca.
12.2.- En cas d’empat entre dos o més projectes de treballs de recerca, la Presidència del
Jurat podrà desempatar amb el seu vot diriment. En cas que la Presidència del Jurat no faci
ús del seu vot diriment, i a fi i efecte de promocionar la investigació entre les persones joves
colomenques, el Jurat desempatarà seleccionant els projectes de treballs de recerca en què
les persones aspirants (o la major part de les persones membres del grup, en cas de
projectes de treballs de recerca col·lectius) estiguin empadronades al municipi de Santa
Coloma de Gramenet amb anterioritat a la publicació de la convocatòria corresponent de les
beques. En cas que persisteixi l’empat, el Jurat seleccionarà els projectes de treballs de
recerca en què les persones aspirants tinguin menor edat. En cas que persisteixi l’empat, es
decidirà per sorteig.
12.3.- Les persones aspirants autoritzen expressament a la Secretaria del Jurat, o la
persona tècnica municipal en qui delegui, a comprovar les seves dades d’inscripció en el
Padró Municipal d’Habitants del municipi de Santa Coloma de Gramenet, si fos necessari.
12.4.- El Jurat podrà declarar les beques desertes si considera que cap de les memòries
dels projectes de recerca presentades i admeses en la convocatòria corresponent assoleix
una qualitat mínima i suficient.
13.- VEREDICTE
13.1.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic, com a màxim, un mes després
de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o, si és el cas, del termini
d’esmena de la documentació de les sol·licituds.
13.2.- El veredicte es comunicarà a totes les persones aspirants que hagin presentat
projectes de treballs recerca les quals hagin estat admesos en la convocatòria corresponent.
14.- TUTORIES
14.1.- El Jurat designarà una persona com a tutora de les persones beneficiàries de les
beques, la qual les assessorarà en aquest àmbit i supervisarà i realitzarà el seguiment dels
seus treballs de recerca.
14.2.- La persona designada com a tutora emetrà els informes de seguiment corresponents.
Com a mínim, un als tres mesos de la concessió de les beques i un altre quan les persones
beneficiàries lliurin els treballs de recerca.
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14.3.- El Jurat podrà fer les consideracions necessàries al llarg de tot el procés i es reserva
el dret de suspendre la continuïtat de les beques, de conformitat amb els informes de la
persona designada com a tutora, quan s’apreciï que les persones beneficiàries de les
beques han incomplit qualsevol de les obligacions assumides.
15.- PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES
15.1.- La concessió de les beques no suposarà per a les persones beneficiàries cap relació
de dependència (eventual, funcionarial, ni laboral de cap mena) amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
15.2.- En cas de renúncia de les persones seleccionades, abans d’haver-se ingressat el
primer pagament corresponent al 50% de la dotació econòmica total de les beques, el seu
lloc l’ocuparà la primera persona de la llista de reserva i, així, successivament, en cas de
noves renúncies. En cas de renúncia de les persones beneficiàries, després d’haver-se
ingressat el primer pagament corresponent al 50% de la dotació econòmica total de les
beques, aquestes hauran de retornar els imports totals percebuts, més els interessos
corresponents, a l’Ajuntament en el mateix moment de presentar els seus escrits de
renúncia. En cas contrari, l’Ajuntament iniciarà d’ofici contra elles el preceptiu procediment
de reintegrament de les quantitats esmentades i, si s’escau, procedirà a la seva exacció per
la via del constrenyiment.
15.3.- Les persones beneficiàries s’obliguen a realitzar i entregar els treballs de recerca
objecte de les beques a l’Ajuntament, en el termini, la forma i els requisits establerts en
aquestes bases, en la convocatòria corresponent, i d’acord amb els projectes de treballs de
recerca que van presentar i que van resultar seleccionats pel Jurat.
16.- LLIURAMENT DELS TREBALLS
16.1.- El termini per lliurar els treballs de recerca és de 5 mesos, a partir del dia de la
comunicació a les persones interessades de la resolució de concessió de les beques. En
casos extraordinaris, degudament justificats i documentats, el Jurat podrà prorrogar durant
un 6è mes el termini de presentació dels treballs de recerca.
16.2.- Les persones beneficiàries, un cop concedides les beques, tenen l’obligació de lliurar
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet un treball de recerca, un exemplar en suport
informàtic (en format .pdf), i un altre exemplar en suport paper, que contingui l’estudi objecte
del seu projecte de recerca, acompanyat d’un document amb el vistiplau de la persona
designada com a tutora corresponent que indiqui, si s’escau, que s’han assolit de forma
satisfactòria els objectius prèviament establerts.
16.3.- Les persones beneficiàries de les beques assumeixen el compromís de participar en
les activitats de difusió de la recerca que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pugui
programar a tal efecte (exposicions, conferències, taules rodones o altres similars).
17.- INCOMPATIBILITATS
17.1.- Les beques seran incompatibles amb qualsevol altres ajuts, beques i/o subvencions
que puguin concedir-se per la mateixa finalitat per part l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet o altres administracions públiques, que estiguin vigents durant el termini de
gaudiment d’aquestes beques.
17.2.- Igualment, les persones que van resultar beneficiàries d’alguna d’aquestes beques en
les convocatòries anteriors no es podran presentar a la convocatòria en vigor corresponent.
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17.3.- Tot i que una sola persona aspirant (o la persona responsable del grup, en el cas de
projectes de recerca col·lectius) poden presentar sol·licituds a les dues modalitats, només
podran ser beneficiàries d’una beca per a una de les modalitats. Si una persona aspirant
sola resulta beneficiària d’una beca per una modalitat de projecte de recerca, no podrà ser,
simultàniament, la persona responsable del grup del projecte de recerca col·lectiu que hagi
resultat beneficiària de l’altra beca per una altra modalitat.
18.- REVOCACIÓ
18.1.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet revocarà les beques concedides i
obligarà al reintegrament total de les quantitats que hagin percebut les persones
beneficiàries, més els interessos corresponents que resultin d’aplicació des del moment de
l’abonament de les beques fins a la data del reintegrament, prèvia la tramitació del
corresponent expedient contradictori, quan es doni alguna de les causes següents:
18.1.1.- Comprovació que en la concessió de les beques va haver-hi ocultació o falsejament
de dades o de documents.
18.1.2.- Existència d’incompatibilitats o pèrdua d’algun dels requisits necessaris per gaudir
de les beques de les persones beneficiàries.
18.1.3.- Incompliment o execució defectuosa de les obligacions encomanades a les
persones beneficiàries per aquestes bases o per la convocatòria de beques corresponent.
18.1.4.- Concurrència d’altres circumstàncies que afectin a l’adequat desenvolupament de
les tasques encomanades.
18.1.5.- Qualsevol altra causa de revocació establerta en la normativa aplicable.
18.2.- La revocació per les anteriors causes, llevat de la incompatibilitat sobrevinguda,
comportarà la devolució dels imports ja percebuts, més els interessos corresponents.
18.3.- La persona designada com a tutora dels treballs de recerca seleccionats, emetrà un
informe explicatiu de la causa o les causes que motiven la revocació de les beques.
18.4.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà donar trasllat d’aquest informe a
les persones beneficiàries contra les que es segueix el procediment de revocació i els hi
concedirà un termini de deu dies hàbils des de la notificació de la resolució d’inici d’aquest
procediment perquè puguin al·legar allò que considerin oportú.
18.5.- Durant la tramitació del procediment, i si ho considera necessari, l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet podrà decretar la suspensió de les beques o qualsevol altres
mesures provisionals que estimi oportuna.
18.6.- En un termini no superior a l’establert en la normativa aplicable, l’òrgan administratiu
competent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet resoldrà confirmant o revocant
les beques.
18.7.- En tot allò que no s’hagi previst en aquestes bases i en la convocatòria de les beques
corresponent regirà allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003; i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.
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19.- DIFUSIÓ
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a través dels taulers d’anuncis, de les seves
webs, i d’altres mitjans que consideri oportuns, procurarà la màxima difusió de cada
convocatòria de les beques.
20.- PROPIETAT DELS TREBALLS DE RECERCA OBJECTE DE LES BEQUES I
COMUNICACIÓ PÚBLICA
20.1.- L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà reproduir, distribuir i comunicar els
treballs de recerca objecte de les beques, de manera parcial o total, en qualsevol suport o
mitjà, inclosa la seva posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. Aquests
drets els tindrà de forma exclusiva durant un període de dos anys a partir del moment en les
persones beneficiàries presentin la versió definitiva dels seus treballs de recerca a
l’Ajuntament.
20.2.- Les persones autores dels treballs de recerca es comprometen a adequar els treballs
originals, si cal, i a supervisar-ne la publicació sense que l’Ajuntament hagi d’abonar cap
altra quantitat per aquest concepte. Durant aquest període de dos anys les persones autores
requeriran autorització de l’Ajuntament per a qualsevol difusió parcial o total dels treballs de
recerca objecte de les beques.
20.3.- Un cop transcorregut el període de dos anys, les persones autores podran disposarne lliurement. Per la seva banda, l’Ajuntament podrà seguir-lo difonent en les modalitats
indicades anteriorment. En qualsevol utilització dels treballs de recerca es farà constar de
forma destacada el nom de les persones autores dels treballs de recerca i la menció
següent: “aquest treball obtingué la Beca de recerca sobre la història de Santa Coloma de
Gramenet”
21.- MODIFICACIÓ I INTERPRETACIÓ
21.1.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret a modificar aquestes
bases i la convocatòria de les beques corresponent, si ho exigís una causa justificada.
21.2.- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva el dret d’interpretar i resoldre
els dubtes i dubtes i/o discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d’aquestes bases i la
convocatòria de les beques corresponent.
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