BASES REGULADORES DE LA DISSETENA BECA D'INVESTIGACIÓ L’ALT
CAMP 2013
PRIMERA: La beca portarà el nom de “Bràfim: Segona República, Guerra Civil,
Franquisme i Transició (1931-1979)”
SEGONA: La beca consistirà en un treball d’investigació sobre els aspectes polítics,
socials, poblacionals i econòmics de Bràfim en el període comprès entre els anys
1931 i 1979, que caldrà contextualitzar dins de la història catalana i espanyola.
TERCERA: El treball d’investigació haurà de ser escrit en català i tindrà una extensió
mínima de 300 pàgines a doble espai (mida DIN A4). El treball pot incloure
documentació i gràfics, aspectes que no es comptaran com a part integrant de les
pàgines exigides.
QUARTA: Podran optar a la beca els alumnes matriculats a la Universitat Rovira i
Virgili en les facultats de Lletres, Ciències Jurídiques o Economia i Empresa, que
durant l’any 2013 acabin els estudis de grau o faci menys de 5 anys que els han
acabat.
El treball d’investigació s’haurà de presentar com a treball de fi de grau, tesi de
llicenciatura, treball de final de màster o treball de recerca del Diploma d’Estudis
Avançats a la Universitat Rovira i Virgili.
CINQUENA: Per adjudicar la beca i controlar el desenvolupament del treball es
nomenarà un jurat format pels professors de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona: Dra. Anna Isabel Serra Masdeu i Dr. Josep Sánchez Cervelló, el director
de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, Sr. Salvador Cabré Llobet, la consellera de
Cultura del Consell Comarcal, Sra. Marta Blanch Figueras, la regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Bràfim, Sra. Àngela Mestre Ibars, i el Sr. Joan Papell Tardiu.
El secretari del jurat serà el Sr. Salvador Cabré Llobet, mentre que el president serà
elegit per votació dels seus membres i tindrà un vot de qualitat en cas d’empat.
SISENA: L’import de la beca, aportat per l’Ajuntament de Bràfim, serà de dos mil
cinc-cents euros i es lliurarà en dues parts iguals de mil dos-cents cinquanta euros
cadascuna.
La primera part es lliurarà una vegada adjudicada la beca i un cop la persona
adjudicatària signi un compromís conforme accepta les condicions d’aquestes
bases. La segona part es lliurarà un cop entregat el treball d’investigació i previ
informe favorable del jurat.
SETENA: La durada de la beca serà de dos anys naturals i només en casos
excepcionals i previ informe favorable del jurat es podrà prorrogar un màxim de 90
dies naturals.
En qualsevol moment el jurat podrà convocar a la persona adjudicatària per avaluar
l’estat de la investigació i, fins i tot, aturar-la. En aquest darrer cas o si no es
presenta el treball d’investigació a l’acabar el termini, la persona adjudicatària
haurà de restituir al Consell Comarcal tots els diners rebuts, per tal que siguin
retornats a l’Ajuntament.
VUITENA: Els candidats que optin a la beca hauran de presentar un esquema del
treball i una memòria on s’especifiqui la metodologia que seguiran, juntament amb
el seu currículum vitae. La documentació s’haurà de presentar en format paper i
electrònic al registre del Consell Comarcal de l’Alt Camp, c/ Mossèn Martí, núm. 3
abans del dia 17 de maig de 2013.

NOVENA: L'adjudicació de la beca tindrà lloc abans del dia 30 de maig de 2013. La
decisió del jurat serà única i inapel·lable, s’anunciarà a la persona adjudicatària per
carta certificada i es farà pública als mitjans de comunicació.
L'acta del jurat s'exposarà públicament als taulers d'anuncis del Consell Comarcal
de l’Alt Camp i de l'Arxiu Comarcal de l’Alt Camp.
DESENA: El jurat designarà un dels seus membres com a director/a de la beca
perquè assessori i dirigeixi a la persona adjudicatària en la seva tasca
d'investigació.
ONZENA: El treball passarà a ser propietat del
el dret de fer-ne la seva comercialització i
transcorreguts els quals podrà ser publicat pel
patrocinat per la Dissetena beca d’investigació
les institucions convocants.

Valls, 5 d’abril de 2013

Consell Comarcal, el qual es reserva
difusió per un període de 4 anys,
seu autor, fent constar que ha estat
Alt Camp i col·locant-hi el logotip de

