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R E G U L A D O R E S

1. OBJECTE
L'objectiu d'aquesta beca és fomentar la recerca i contribuir al coneixement de l'obra de M. Àngels Anglada, així
com d'alguns dels aspectes de la seva obra. Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte d'investigació sobre l'obra d’aquesta autora.
2. PERÍODE I DOTACIÓ DE LA BECA
2.1 El període en que s'han d'executar les activitats objecte de la present beca és d'un any comptant des de la data de
la resolució d'adjudicació.
2.2 La beca està dotada amb 3.000 euros, import que es
farà efectiu a qui resulti becat en dos pagaments de 1.500
euros cadascun, el primer serà en el moment de la concessió
de la beca mitjançant la corresponent resolució, i el segon
tindrà lloc una vegada finalitzat i lliurat el treball de recerca
3. BENEFICIARIS
3.1 Podran optar a aquesta beca aquells investigadors, a
títol individual o col·lectiu, que presentin un projecte d'investigació d'acord amb aquestes bases.
3.2 Quan es tracti de col·lectius, aquests hauran de nomenar un representat legal d'entre els membres que composen
el col·lectiu, per tal que tots els tràmits s'entenguin amb el
representant designat, inclosos els pagaments.
4. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
4.1. Les sol·licituds s'han de formalitzar segons el model
normalitzat que es pot trobar a la pàgina web de la Càtedra
M.Àngels Anglada, htpp://www.udg.edu/maa/, així com el
text complet de les bases, i es presentaran al Registre
General de la Universitat de Girona o a qualsevol dels
Registres Auxiliars de les Facultats o Escoles de la
Universitat de Girona. Els documents presentats s'hauran
d'adreçar a la Directora de la Càtedra M. Àngels Anglada de
la Universitat de Girona.
4.3 El termini de presentació de tota la documentació
necessària finalitzarà el 28 de setembre de 2007.

5. DOCUMENTACIÓ
Els candidats hauran d'adjuntar amb l'escrit de sol·licitud
la següent documentació:
a) Currículum vitae del sol·licitant, o sol·licitants si és un
col·lectiu, fins a un màxim de 15 pàgines.
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 tres folis
dinA-4 i un màxim de cinc.
c) Document en el qual es confereix la representació prevista en la base tercera, utilitzant el model adjunt a aquestes bases com a Annex-II.
6. AVALUACIÓ I SELECCIÓ
La selecció i l'avaluació de les sol·licituds corresponen a
un jurat integrat per sis membres, tres dels quals seran
nomenats a proposta de la Directora de la Càtedra M.
Àngels Anglada pel rector de la Universitat de Girona, i els
altres tres per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de
Figueres. Els components escolliran un President i
Secretari, i de les sessions en les quals tinguin lloc les corresponents deliberacions s'aixecarà acta. El Jurat elevarà el seu
acord de proposta de resolució a l'òrgan competent per dictar la resolució de concessió de la beca.
7. RESOLUCIÓ
En el termini màxim de 2 mesos des de la publicació de la
convocatòria, i prèvia proposta de resolució del Jurat, el
Rector de la Universitat de Girona dictarà la pertinent resolució sobre la concessió de la beca.
8. NOTIFICACIÓ DELS ACORDS I DE LES RESOLUCIONS
La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran
públiques al taulell d'anuncis de la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona del Campus del Barri Vell i a la pàgina web de la Càtedra M. Àngels Anglada
http://www.udg.edu/cmaa/.
9. ACCEPTACIÓ DE LA BECA
9.1. La condició de beneficiari s'obté en el moment de l'acceptació de la beca, d'acord amb les previsions d'aquesta convocatòria.
9.2. L'acceptació es formalitzarà mitjançant un document

signat pel beneficiari, o pel representant legal si s'escau, en
el qual s'ha de comprometre a complir totes les condicions
explicitades en aquestes bases reguladores de la convocatòria
de la beca. Alhora s'hauran de facilitar les dades bancàries
necessàries per efectuar els pagaments oportuns.
9.3. Els beneficiaris que no hagin presentat el document
d'acceptació dins del termini de 10 dies, s'entendrà que hi
renuncien. La resolució ha de declarar la circumstància que
ha motivat la renúncia i el seu emparament jurídic, i s'ha de
notificar a l'interessat amb el peu de recurs que correspongui.
10. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
El beneficiari de la beca queda obligat a:
a) Complir les condicions d'aquestes bases reguladores de
la convocatòria de la beca.
b) Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la beca i acreditar-ho davant dels
òrgans competents.
c) Sotmetre's al seguiment del treball descrit en les bases.
d) Lliurament del treball en el termini d'un any a comptant des de l'acceptació formal de la beca. El beneficiari
haurà de lliurar tres exemplars del treball d'investigació acabat, redactat en català, amb una extensió de 100 a 150 fulls
dinA-4, il·lustracions a part, i una còpia en suport informàtic, així com un resum en paper de 6 a 10 fulls.
11. INCOMPATIBILITATS
11.1 La beca regulada per aquestes bases és incompatible
amb qualsevol altra beca, subvenció o fons obtingut, si no és
que el Rector n’autoritzi compatibilitat, prèvia sol·licitud
del becat.
11.2 En qualsevol cas, la beca serà incompatible, quan la
quantitat concedida en concurrència amb d'altres subvencions públiques o privades, nacionals o internacionals, superi en un 100% l'import de la present beca.
12. CANVIS I INCIDÈNCIES
En casos excepcionals i justificats, l'òrgan competent per
resoldre la convocatòria pot autoritzar, a petició del beneficiari, alguna variació en el pla de treball o en el període de
gaudi de la beca, segons el cas, així com resoldre qualsevol
incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes
de la convocatòria.

13. RENÚNCIES
Les renúncies les ha de comunicar el beneficiari, mitjançant un escrit motivat adreçat a l'òrgan competent per resoldre la convocatòria.
14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS
14.1 La propietat intel·lectual dels treballs subvencionats
serà en exclusiva de la Universitat de Girona, la qual respectarà en tot cas els drets morals que assisteixen els seus autors.
14.2 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, amb
ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que ho comuniquin
prèviament a la Càtedra i que facin constar que el treball ha
estat elaborat gràcies a la Beca M. Àngels Anglada i en lliuraran dos exemplars a l'Ajuntament de Figueres i dos exemplars a la Càtedra M. Àngels Anglada.
15. RESPONSABILITATS
La Universitat de Girona no assumeix cap responsabilitat
per l'actuació del beneficiari, ni pels danys i perjudicis que
puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat subvencionada, ni tampoc pels que pugui ocasionar a
tercers.
16. SEGUIMENT DEL TREBALL
Un cop atorgada la beca, la Càtedra M. Àngels Anglada
nomenarà un tutor, per supervisar el treball i informar del
progrés a totes aquelles entitats interessades en el seu desenvolupament.
Cada quatre mesos, el beneficiari de la Beca presentarà un
informe sobre l'estat de la recerca, amb el vist-i-plau del
tutor. El Jurat es reserva el dret de suspendre la continuïtat
de la Beca quan apreciï que el becari incompleix greument
els compromisos contrets, així com exigir el reintegrament
de les quantitats concedides en cas d'abandonament de la
beca.
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Tel. 972 41 89 60 / 972 41 97 53
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