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1 Objectius de la Beca
Aquesta Beca s'atorgarà al millor projecte de recerca inèdit sobre qualsevol àmbit d'estudi
que se centri en els fons documentals de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj (Quadre de fons de l'ACPJ).
2 Dotació de la Beca
La Beca Mn. Jesús Castells i Serra està dotada amb 3.000 € bruts. L'import es farà efectiu en
dues parts iguals de 1.500 € cadascuna: la primera, en la proclamació del projecte
guanyador, i la resta, un cop el jurat hagi examinat la qualitat del treball presentat.
3 Candidats
Podran optar-hi els investigadors a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta
d'investigació, d'acord amb aquestes bases.
4 Documentació
Els candidats hauran de trametre a la Secretaria de la Beca:
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Carrer del Mercadal, 19 (Casa Sullà) - 25620 Tremp
Tel. 973 65 13 37 acpallarsjussa.cultura@gencat.cat
la documentació següent en un únic exemplar en paper o per correu electrònic en un arxiu en
format pdf:
a) Dades personals i currículum vitae del sol·licitant, en un document signat i datat on consti
que està interessat a presentar-se a la Beca.
b) Projecte de treball, on es formulin els objectius, les fonts, la bibliografia i la metodologia del
treball. Tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu.
5 Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la documentació fins al dia 30 de setembre de 2018, inclòs.
6 El jurat
El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, és proposat per la Secretaria de la Beca, amb
el vistiplau de les institucions organitzadores. En aquesta edició en formen part personalitats
del món acadèmic i cultural de la comarca.
El director de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà o el tècnic en qui delegui actuarà com a
secretari sense vot.
El jurat podrà demanar informació complementària i/o convocar l'aspirant per comprovar-ne
la idoneïtat per portar a terme el treball proposat.

7 Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic durant el mes d'octubre de 2018.
8 Seguiment del treball
Transcorreguts sis mesos a partir de l'adjudicació de la Beca, el jurat podrà convocar
l'adjudicatari per fer un seguiment de la seva recerca i aturar-la, si ho considerés justificat.
9 Extinció del dret de Beca
El dret de Beca s'extingirà en els supòsits següents:
a) Si no s'executen els treballs en els terminis establerts o si els informes de seguiment no
són satisfactoris.
b) Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
L'extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que
estiguin pendents. Si hi hagués responsabilitat del becari, se li podria exigir la devolució
dels pagaments rebuts.
10 Lliurament del treball
La Beca té una durada d'un any a partir de la data de la concessió. Si el jurat ho considera
oportú, es podrà prorrogar 60 dies naturals.
El becari haurà de lliurar en format pdf a la Secretaria de la Beca: un exemplar del treball
complet amb annexos i un exemplar en versió adaptada per a ser publicada, acompanyat
d'un resum d'entre 15 i 25 folis.
La Secretaria de la Beca es reserva el dret de publicar el treball o el resum.
11 Propietat dels treballs
El treball guardonat restarà en propietat de les entitats organitzadores. Amb el pagament
de la Beca s'adquireix la propietat de l'escrit, que serà conservat a l'Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà per a consulta. També s'adquireix el dret d'edició en format paper, digital o
digital per a web.
La resta de projectes presentats podran ser retirats de la seu de la Secretaria de la Beca
durant el període d'un mes a partir del dia de l'emissió del veredicte.
12 Incompatibilitats
L'obtenció de la Beca no condiciona que l'adjudicatari pugui beneficiar-se d'altres ajuts,
sempre que no superin el 100% del valor de la Beca. Igualment, si en el termini d'un any,
l'organització no publica el treball, l'autor ho podrà fer pel seu compte, fent constar
específicament que ha estat elaborat gràcies a la Beca Mn. Jesús Castells i Serra, i
n'haurà de lliurar un exemplar a l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

