VIII BECA DE RECERCA ESTEVE FA TOLSANAS
L’Ajuntament de Llagostera, a través de l’Àrea de Cultura, convoca la VIII
Beca Esteve Fa Tolsanas, que amb caràcter bianual, té per objectiu de
fomentar la recerca i contribuir al coneixement de la realitat actual i històrica
del poble.
1.- CARACTERISTIQUES DE LA BECA
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte d’investigació sobre qualsevol àrea
de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, etc.) que tingui
relació directa amb Llagostera, la seva gent, la seva història, el seu medi
natural, la seva realitat col·lectiva…
2.- DOTACIÓ DE LA BECA
La beca Esteve Fa Tolsanas està dotada amb 3.000 € i el seu import es farà
efectiu en dues parts. La primera de 1.000 € es lliurarà en el moment de la
concessió de la beca i la resta una vegada finalitzat el treball.
3.- CANDIDATS
Podran optar a aquesta beca aquells investigadors a títol individual o col·lectiu
que presentin una proposta d’i investigació, d’acord amb les presents bases.
4.- DOCUMENTACIÓ
Els candidats hauran de trametre a la Secretaria de la Beca la següent
documentació:
a) Dades personals i “curriculum vitae” del sol·licitant
b) Projecte de treball, on es presentin els objectius que es volen assolir, les
fonts, la bibliografia i la metodologia que s’utilitzarà. Aquest projecte tindrà un
mínim de cinc folis i un màxim de deu.
En el cas de projectes col·lectius caldrà indicar el nom d’un responsable o
representant del grup.
5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIO
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 30 d’abril de
2014 a la Secretaria de la Beca.
6.- EL JURAT
Un Jurat, designat ad hoc per l’Ajuntament de Llagostera i format per
representants seus i per representants de la Universitat de Girona o membres
de centres d’estudi especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la
convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà aquell que,
segons el seu criteri, sigui mereixedor de la Beca. L’acta amb el veredicte del
jurat es farà pública en el termini de dos mesos.
El Jurat podrà demanar informació complementària i convocar l’aspirant per
comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li
l’ampliació o modificació del projecte per fer-lo més operatiu. També, si
s’escau, podrà sol·licitar assessorament d’altres persones sobre l’interès i
l’abast del projecte.
La beca es podrà declarar deserta si el Jurat considera que cap dels projectes
concursants no assoleix una qualitat suficient.
7.- VEREDICTE DEL JURAT

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia 31 de maig de
2014.
8.- EL SEGUIMENT DEL TREBALL
Un cop atorgada la Beca, el Jurat nomenarà un tutor, de comú acord amb el
mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne
l’entitat convocant. Cada quatre mesos el beneficiari de la Beca presentarà un
informe sobre l’estat de la recerca, amb el vistiplau del tutor. L’Ajuntament es
reserva el dret de suspendre la continuïtat de la Beca, d’acord amb el Jurat i
amb el tutor, quan apreciï que el becari incompleix greument els compromisos
contrets.
9.- LLIURAMENT DEL TREBALL
En el termini d’un any i mig a partir de la concessió de la Beca (30 juny de
2016), el beneficiari haurà de lliurar el treball d’investigació acabat, redactat en
català, amb una extensió de 100 a 150 fulls Din A4 il·lustracions a part, en
format digital així com un resum de 15 a 25 folis.
10.- PROPIETAT DEL TREBALL
El treball guardonat restarà en propietat de l’entitat organitzadora. L’Ajuntament
de Llagostera es reserva el dret a publicar el treball si ho considera oportú. Els
autors es comprometen a adequar el treball i a supervisar-ne la publicació
sense gratificacions complementàries. No obstant això, si un cop
transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s’hagués
publicat, o no se n’hagués començat el procés de publicació, els autors podran
disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu compte, o amb ajuts de qualsevol
mena. Només caldrà que ho comuniquin prèviament a l’Ajuntament de
Llagostera i que facin constar que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca
Esteve Fa i Tolsanas i en lliuraran dos exemplars a l’Ajuntament de Llagostera.
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se
d’altres ajuts, sempre i quan no superin el 100% del valor de la Beca.

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
Secretaria de la Beca: Arxiu Municipal de Llagostera . Pl. del Mercat, 5. Tel.
80.54.36.

