CONVOCATÒRIA DE LA BECA DE RECERCA ALBERT TOMÀS I BASSOLS 2018
Bases:
1. Els projectes de recerca han de ser originals, viables -a realitzar en el termini de dos anys- i
justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques previstes en les finalitats
fundacionals:“L’estudi, la recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió
del coneixement del Patrimoni artístic, monumental, cultural i natural de l’Empordà”.
2. La sol·licitud cal remetre-la per correu electrònic a beca@fundacioalbert.cat, abans del 31 de
maig de 2018, especificant:
a. Dades i currículum de la persona que la fa, o –si és el cas- de cadascun dels membres del
grup concursant.
b. Una presentació argumentada –amb un màxim de 10 folis-, amb els objectius, la
metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera.
c. La concessió o sol·licitud d’altres beques o ajuts, o altres formes de finançament públic o
privat que recaiguin sobre la mateixa recerca objecte de la beca, a fi que se'n pugui
avaluar la compatibilitat.
d. L’aval d’algun centre investigador o organisme similar.
3. Totes les sol·licituds rebran resposta en el termini màxim d’un mes després del tancament de la
convocatòria.
4. La Fundació Albert Tomàs i Bassols nomenarà una Comissió Acadèmica, formada per
membres del Patronat i per experts externs, que jutjarà totes les propostes i emetrà el seu
veredicte.
a. A banda que el tema s’avingui amb les finalitats de la Fundació, es prioritzaran els
projectes segons la viabilitat, la rellevància, l’experiència investigadora del candidat o
candidata i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.
b. La Fundació donarà a conèixer el veredicte del jurat, que serà inapel·lable, a cada un dels
interessats, de forma privada, i a través de la seva pàgina web i d’altres mitjans de
comunicació públics.
c. La beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels projectes
presentats no assoleix una qualitat suficient.
5. El treball de recerca ha d’estar redactat en català i ha de tenir una extensió màxima de 200
pàgines, seguint les normes de publicació que es recullen en el document annex. La Comissió
Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de
les propostes presentades.
6. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 4.000 euros el primer any i 4.000 més el
segon (als quals s’aplicaran les retencions legalment establertes). El treball escollit començarà a
partir de l’1 de juliol de 2018 amb el pagament del 25% de l’ajut total; al cap de l’any (l’1 juliol

2019) es lliurarà un altre 25%; el 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la
recerca. Per controlar el compliment dels terminis, es farà un seguiment periòdic.
En cas d’incompliment per part de l’autor, es podrà retirar la beca.
7. La Fundació Albert Tomàs i Bassols podrà reproduir, distribuir i comunicar el treball
d'investigació de manera parcial o en la seva totalitat 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 què disposi de la versió
definitiva del treball. La persona o persones autores es compromet/en a adequar el treball
original, si cal, i a supervisar-ne la publicació sense que la Fundació hagi d’abonar cap altra
quantitat per aquest concepte.
Durant aquest període de dos anys la persona autora requerirà autorització de la Fundació per a
qualsevol difusió parcial o íntegra del treball. Transcorregut el període de dos anys la persona
autora podrà disposar-ne lliurement. Per la seva banda, la Fundació podrà seguir-lo difonent en
les modalitats indicades anteriorment. En qualsevol utilització del treball es farà constar de
forma destacada el nom de la persona autora i la següent menció: “Aquest treball obtingué la
Beca de recerca de la Fundació Albert Tomàs i Bassols (any)”.

