AJUNTAMENT DEL MORELL

Vista la resolució d'Alcaldia núm. 641/2021 de data 19 d’agost de 2021 per la qual es
resolt la convocatòria de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà
Pros.
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text
complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament
del Morell.
El codi d'identificació que hagi assignat la BDNS a la convocatòria:
Primer. Beneficiaris.
Poden optar-hi totes les persones a títol individual o col·lectiu, que presentin un
projecte d’investigació d’acord amb aquestes bases. En cas de tractar-se d’un
col·lectiu sense personalitat jurídica, caldrà designar un responsable de l’equip, el qual
serà el destinatari 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 13.2 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.
Segon. Objecte
La beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit en els camps del medi
ambient, de la salut, de la sostenibilitat territorial, de la cultura, de l’antropologia, de la
sociologia i de la música en l’àmbit de la Vall del Francolí i amb relació amb el municipi
del Morell, a criteri del jurat.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquesta beca estan contingudes a la Seu
electrònica de l’Ajuntament del Morell (https://seuelectronica.dipta.cat/web/morell/becade-recerca-i-investigacio-mediambiental-xavi-cata), aprovada pel Ple de l’Ajuntament
del Morell en data 27 de maig de 2021, i publicades el 12 de juliol de 2021 al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
amb inserció núm. 8455.
Quart. Quantia de l'ajuda.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la beca és el següent:
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Els candidats han de trametre la seva sol·licitud d’acord amb les bases reguladores
de la beca al registre electrònic de l’Ajuntament del Morell o en qualsevol de les formes
que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
El termini de presentació de les sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de
la convocatòria al Butlletí Oficial de la província i fins a 60 dies posteriors (ambdós
inclosos).

Eloi Calbet Ferran
L’alcalde
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