BASES PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA D’INVESTIGACIÓ DE LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA 2011
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La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, en col·laboració amb el Departament de Cultura i Patrimoni del
Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, convoca una
beca d’investigació per al període juny 2011 - juny 2012 amb l’objectiu
d’incentivar l’estudi de la literatura catalana contemporània.
1.- Àmbit de recerca
Qualsevol aspecte relacionat amb la literatura catalana contemporània que impliqui una recerca original. Es donarà prioritat als
treballs que estiguin centrats en les figures de Llorenç Villalonga i
Blai Bonet, i que serveixin per aprofundir en el coneixement de la
seva vida i obra.
2.- Dotació econòmica
La dotació econòmica d’aquesta beca és de 3.000 €, quantitat a la
qual s’aplicarà la retenció estipulada per la llei. S’efectuaran tres pagaments: el primer (de 750 €), en el moment de concessió de la beca;
el segon (de 1.250 €), abans dels sis primers mesos de treball (un cop
lliurada la memòria de les activitats realitzades durant el 1r semestre),
i el tercer (de 1.000 €), a la conclusió de l’estudi.
3.- Sol·licitants
La beca pot ser sol·licitada, indistintament, a títol individual o per
grups de recerca. Tots els sol·licitants han de ser llicenciats o estudiants universitaris i han de ser avalats per un professor universitari. No
hauran de presentar aval els sol·licitants que estiguin en possessió del
grau de doctor ni els professors universitaris.
Es poden presentar un o més projectes per persona o grup, tot i que
només es concedirà ajut per a un.
4.- Característiques de la sol·licitud
La sol·licitud ha d’incloure:
a) Currículum de l’autor o autors del projecte. En el cas d’estudiants no llicenciats, cal adjuntar còpia de l’expedient acadèmic, així
com l’aval d’un/a professor/a universitari.
b) Descripció del projecte específic que es vol dur a terme, indicant,
com a mínim, els objectius, la metodologia i la planificació temporal.
c) Declaració jurada de no haver rebut, durant el 2011, cap altre ajut
per estudiar el mateix autor o tema.
Tota aquesta documentació s’ha de presentar en llengua catalana.
5.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar, abans de dia 7 de maig de 2011,
a la seu de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i
Blai Bonet (C/ de Bonaire, 25 – Binissalem 07350). S’han de formalitzar
mitjançant instància, que ha de contenir les dades necessàries per a
la correcta identificació del sol·licitant, amb el nom i llinatges, el NIF,
l’adreça i el telèfon de l’autor o autors del projecte.

6.- Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora serà integrada per les següents persones, o
aquelles en les quals deleguin:
- Sr. Josep A. Grimalt Gomila,
membre de la Comissió Assessora de la Fundació
- Sr. Joan Mas i Vives,
membre de la Comissió Assessora de la Fundació
- Sra. Margalida Pons Jaume,
membre de la Comissió Assessora de la Fundació
- Sra. Carme Castells Valdivielso,
Directora Gerent de la Fundació i Secretària del seu Patronat,
en qualitat de Presidenta de la Comissió
7.- Adjudicació
L’adjudicació de la beca es farà pública el dia 15 de juny de 2011.
A la persona que en resulti beneficiada, li serà notificada la resolució
de la Comissió Avaluadora mitjançant carta certificada dins els 10 dies
següents al de l’adjudicació de la beca.
La Comissió Avaluadora, si ho estima oportú, pot declarar la convocatòria deserta.
Els projectes que no hagin estat seleccionats podran retirar-se a
partir de l’endemà que s’hagi atorgat la beca, i durant el termini d’un
mes.
8.- Clàusules
a) Els projectes d’investigació han de ser originals i inèdits.
b) El beneficiari d’aquesta beca no pot compatibilitzar-la amb cap
altra destinada també a estudiar el mateix autor o tema.
c) El treball s’ha de presentar en el termini d’un any a partir de la
data d’adjudicació de la beca. Així mateix, abans dels sis primers mesos el beneficiari ha de lliurar a la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet una memòria en la qual quedi reflectit
l’estat del treball.
d) La Comissió Avaluadora designarà un membre com a tutor de la
beca, persona que farà el seguiment del procés d’investigació i estarà
disponible per prestar assessorament al/la guanyador/a de la beca.
e) En cas que el beneficiari no finalitzi el treball en el termini establert, la Comissió Avaluadora es reserva el dret de decidir les condicions i el percentatge de retorn de l’import de la beca.
f) La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet es reserva el dret de l’ús del contingut de la investigació, sense
perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d’autor. En
tot cas, tindrà sempre prioritat a l’hora de determinar la publicació del
treball en la seva col·lecció.
g) El simple fet de presentar projectes suposa que s’accepten aquestes bases.
h) La Comissió Avaluadora té la facultat d’interpretar aquestes bases i suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat.

