FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ
Carretera Simpática, zona Orleans, s/n
Apartat de Correus, núm. 142
43500 – Tortosa
Tel. (977) - 44.08.56 - FAX (977) - 44.69.12
www.fduranmarti.org
info@fduranmarti.org

XXVI BECA D’INVESTIGACIÓ “PEPITA MARTÍ DE
DURAN”

CONVOCATÒRIA ANY 2020
Fundació Privada Duran & Martí, regida per un patronat i dedicada al foment de la
llengua i la cultura catalana, promou accions, fomenta la recerca i difon estudis en els
camps de les humanitats i de les ciències. Dintre aquests àmbits convoca anualment la
beca Pepita Martí de Duran, dotada amb 3.000,00 €.

BASES
1. Característiques de la beca.
Aquesta beca s’atorgarà a un projecte de recerca humanística o científica que estigui
relacionat amb la ciutat de Tortosa i la seva regió històrica.
2. Dotació de la beca.
La beca estarà dotada amb 3.000,00 €, el qual import es farà efectiu en tres parts: la
primera, de 500,00 €, en l’acte de proclamació del projecte guanyador; la segona de
500,00 €, al cap de cinc mesos, en la presentació i valoració de la memòria; i la resta
2.000,00 €, en el moment del lliurament de l'obra enllestida, un cop que el jurat n'hagi
aprovat la qualitat.
Així mateix la Fundació Privada Duran & Martí invertirà una quantitat igual a la
dotació de la beca en la publicació del treball presentat. D'aquesta manera garantirà la
deguda edició del mateix. En cas que aquest import fos insuficient per la publicació la
Fundació Privada Duran & Martí es compromet a col·laborar, dintre de les seves
possibilitats, per buscar l'esponsorització restant necessària.
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3. Candidats.
Podran optar-hi tots aquells estudiosos, doctors, llicenciats i graduats universitaris que,
personal o col·lectivament, presentin una proposta d'investigació d'acord amb aquestes
bases.
4. Documentació.
Els candidats caldrà que trametin a Fundació Privada Duran & Martí (Apartat de
correus nº 142 - 43500 Tortosa) la documentació següent:
a) Dades personals i resum del currículum vitae (màxim 3 fulls) per sextuplicat.
b) Projecte de recerca en el qual es concretin els objectius a assolir, les fonts, la
bibliografia la metodologia a emprar. Aquest projecte, del qual s'hauran de
presentar sis còpies, caldrà que tingui entre cinc deu fulls.
5. Termini de presentació.
Els candidats podran presentar la documentació a la Fundació Privada Duran & Martí
fins al dia 31 d’octubre del 2019.
6. El jurat.
El jurat estarà format per representants de cadascuna de les universitats amb seu a
Tortosa: Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universidad Nacional de
Educación a Distancia i Universitat Oberta de Catalunya, presidits per un membre de
l'Executiva de la Fundació, i podrà demanar informació complementària o convocar
l'aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme la investigació proposada,
així com suggerir-li una ampliació o modificació per tal de fer-la més operativa.
Altrament, podrà sol·licitar assessorament d'altres persones sobre l’interès i l'abast del
projecte encara que, davant una manca del rigor exigible en els projectes presentats,
podrà optar per declarar deserta la convocatòria i el seu veredicte serà inapel·lable.
7. Reunió del jurat i veredicte.
El jurat es reunirà i la Fundació Privada Duran & Martí farà públic el veredicte dintre
els noranta dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
8. Seguiment del treball.
Transcorreguts cinc mesos d’ençà de l'adjudicació de la beca, el jurat podrà convocar el
becari per tal que presenti una memòria de la trajectòria de la tasca compromesa i
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valorar la feina feta, podent fer ús de la seva facultat a fer les consideracions adients i
fins i tot a deturar la recerca.
9. Extinció del dret de beca.
El dret de beca s’exhaurirà per aquests motius:
a) De no executar-se el treball sens interrupció dintre dels terminis convinguts o
de no ésser prou satisfactoris els informes de la seva realització.
b) Per incompliment de qualsevol de les obligacions assumides pel becari.
L’Extinció anticipada de la beca comportaria la cancel·lació dels pagaments
ulteriors que restessin pendents. D'haver culpa per part del becari, se li
podria exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.
10. Lliurament de l’obra.
La durada de la beca serà fins al 15 de desembre del 2020. Per decisió de la Fundació i a
proposta del jurat, vistes les directrius de la tasca i la feina realitzada, la data de
lliurament del treball conclòs es podria prorrogar fins a seixanta dies.
El becari haurà de lliurar a la Fundació tres còpies de l’obra i un pendrive (processador
de text Word), aquest destinat a l'edició total o parcial de l'estudi.
11. Propietat dels treballs.
L'obra corresponent al projecte seleccionat restarà en propietat de la Fundació, mentre
que la resta dels projectes presentats, de no haver estat recollits pels autors,
personalment o mitjançant una persona autoritzada, seran destruïts en el termini de deu
dies a partir de la data de l'atorgament de la beca.
12. Incompatibilitats.
L'obtenció de la beca no condiciona el fet que el becari no pugui beneficiar-se d'altres
ajuts, sempre que aquests no superin el 100 % del valor de la beca.
Donat el cas que en el termini de dos anys la Fundació no hagi editat l’obra, l’autor ho
podrà fer pel seu compte, encara que farà constar específicament que ha estat elaborada
gràcies a la Beca d'Investigació "Pepita Martí de Duran", de Fundació Privada Duran
& Martí, havent-ne de lliurar deu exemplars a aquesta.
13. Altres.
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El treball cal que sigui presentat en llengua catalana, amb una extensió mínima de 200
folis impresos a dos espais (DIN A4), als quals es poden afegir fotografies, gràfics i
texts documentals.
En qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, el candidat o becari se sotmetrà a la
decisió de la Fundació.

Tortosa, 1 d’abril de 2019

