BECA DE RECERCA I INVESTIGACIÓ MEDIAMBIENTAL XAVI CATÀ

Bases
1. Característiques
La beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació inèdit en el camp del medi
ambient, de la salut i de la sostenibilitat territorial en l’àmbit de la Vall del Francolí
a criteri del jurat.
2. Candidats/es
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.
3. Sol·licituds i documentació
Els candidats han de trametre la seva sol·licitud al registre general de l’Ajuntament
del Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú, adjuntant-hi la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI o qualsevol altre document acreditatiu de les dades personals i
currículum vitae del/s sol·licitant/s. En el cas de projectes col·lectius caldrà indicar
el nom d’una persona responsable o representant del grup i aportar el currículum
vitae de cadascun dels membres d’aquest col·lectiu.
- Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
- Projecte de treball, on es formulin els objectius que es volen assolir, una
justificació de la importància de la recerca que es proposa, un esquema del
contingut del treball, les fonts, la bibliografia i la metodologia a utilitzar i un
cronograma d’elaboració i presentació del treball. L’extensió ha de ser d’un mínim
de 6 cares de foli i un màxim de 12.
- El compromís de lliurar el treball definitiu dins el termini establert.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà per escrit al sol·licitant perquè s’esmeni o es complementi en un termini
no superior a 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, si s’incompleix el termini
esmentat, s’arxivarà la sol·licitud sense cap tràmit posterior. La nova documentació
que s’aporti s’haurà de presentar també al registre general de l’Ajuntament del
Morell o en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i fins 30 dies posteriors
(ambdós inclosos), al registre general de l’Ajuntament el Morell o en qualsevol de
les formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

4. Lliurament del treball
La durada de la beca serà d’un any a partir de la data de la seva concessió. Si el
jurat ho creu oportú, vistes les directrius del treball i la feina feta, i a petició de
l’autor/a abans de la finalització del termini inicial, podrà prorrogar fins a un màxim
de 6 mesos la data de lliurament del treball enllestit.
Caldrà lliurar tres exemplars del treball definitiu en suport paper i també en suport
electrònic.
5. Condicions i desenvolupament del treball
El projecte s’ha de presentar en català, mecanografiat a doble espai, a doble cara,
imprès en fulls DIN A4. Aquest projecte, del qual s’hauran de presentar tres
exemplars, tindrà un mínim de sis cares de foli i un màxim de dotze.
Sis mesos després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari/ària haurà de presentar
al registre general de l’Ajuntament del Morell una memòria resum que reflecteixi
l’estat de la investigació amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament. El jurat
estarà capacitat per fer les valoracions necessàries i, fins i tot, suspendre la
investigació si ho considera oportú.
6. Composició del jurat
El jurat tindrà la següent composició:
President/a: El regidor/a de Sanitat o de Medi Ambient de l’Ajuntament del Morell
Vocals:
Un membre de la Plataforma Cel Net
Un professional mèdic del Centre d’Atenció Primària del Morell
Dos membres d’una Universitat pública catalana, un de perfil tècnic i
un de perfil jurídic, designats entre professionals, professors i investigadors de
reconegut prestigi en el camp objecte d’aquesta beca
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament del Morell o funcionari/ària en qui delegui
El secretari del jurat únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i
d’atorgament de fe pública, no tenint vot en les decisions col·legiades del jurat.
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per
comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li la
modificació i/o ampliació del projecte.
El jurat nomenarà d’entre els seus membres un director/a per tal d’assessorar i
seguir l’evolució del treball i fer les indicacions corresponents.
7. Criteris a valorar pel jurat
El jurat valorarà especialment els següents aspectes dels projectes que es
presentin:
- ajustament de la temàtica proposada

- aportació de noves dades i coneixements innovadors, especialment els que no
s’haguessin pogut obtenir per l’estat de la tècnica desenvolupada fins el moment
- la coherència i la viabilitat del projecte
- solvència científica suficient
- originalitat de l’enfocament
- la qualitat tècnica i rigor científic
- que el treball final es pugui publicar en el marc de la col·lecció Història i
Patrimoni. Per tant, es valorarà que sigui un treball de caràcter divulgador i amb
força imatges per reforçar el text i fer-lo més amè.
El jurat es reserva el dret a declarar deserta la beca i és competent per a resoldre
qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
8. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat es farà públic durant els 30 dies posteriors a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
9. Propietat dels treballs, drets d’autor i edició
Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament del Morell,
qui, fent menció del nom de l'autor/a, es reservarà el dret d’edició i publicació del
treball complet o en forma abreujada, si ho creu convenient.
No obstant, l’Ajuntament del Morell, facilitarà que els investigadors participants en
el projecte puguin difondre els resultats de la investigació, finals o parcials, en
articles, conferències, ponències, etc., sempre en l’àmbit científic d’investigació. A
aquest efecte, els investigadors participants en el projecte, sol·licitaran autorització
escrita a l’Ajuntament del Morell amb indicació concreta de l’ús que es pretén fer.
Transcorreguts 20 dies naturals des de la recepció de la sol·licitud sense que
l’Ajuntament del Morell hagi manifestat la seva negativa, s’entendrà que n’autoritza
l’ús.
En tot cas, els investigadors autors del projecte hauran de fer constar
específicament que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca de Recerca i
Investigació Mediambiental Xavi Catà finançada per l’Ajuntament del Morell, i en
lliurarà almenys deu exemplars a l’Ajuntament del Morell.
L’import de la beca es considera com a compensació, per part de l’Ajuntament, dels
drets de reproducció, distribució i venda del treball, en forma de llibre o qualsevol
altre suport, i la cessió dels drets d’explotació comercial en llengua catalana o
qualsevol altra llengua i per l’àmbit territorial de tot el món, incloent-hi també la
cessió dels drets d’explotació a tercers per a la primera edició.
Els projectes no seleccionats pel jurat podran ser retirats a l’Ajuntament del Morell
durant el període d’un mes a partir del dia de l’emissió del veredicte. Si passat
aquest termini no han estat reclamats i retirats personalment o mitjançant una
persona acreditada, restaran en poder i propietat dels organitzadors de la beca i
podran ser eliminats si es troba escaient.
Els projectes no seleccionats poden presentar-se en d’altres convocatòries
d’aquesta beca.

10. Presentació del treball
Amb la finalitat d’obtenir un major grau de divulgació, els autors del projecte
d’investigació tindran l’obligació d’exposar-lo públicament el dia i en el lloc que
determini l’Ajuntament del Morell.
11. Incompliment de condicions
La no execució del treball en el termini convingut, els informes desfavorables en la
realització del treball o l’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els
apartats anteriors significarà l’exclusió del dret de participació o bé, si és el cas,
l’anul·lació per part de l’Ajuntament del Morell de l’adjudicació de la beca, amb el
benentès que si s’ha abonat alguna quantitat a compte a l’autor o autors
l’Ajuntament del Morell podrà requerir el reintegrament dels imports cobrats, així
com totes les conseqüències derivades de la normativa general de subvencions.
12. Dotació
La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 4.000 €, import que
es farà efectiu en dos lliuraments de 2.000 € a través de transferència bancària: el
primer en el moment de la concessió de la beca, i la resta una vegada lliurat el
treball finalitzat i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.
13. Acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l'acceptació
d'aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada i
d’interpretar aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi estiguin
expressament contemplades.

