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AMPEL, Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues de Llobregat, és una associació interessada pel món de l’art, dels museus i del patrimoni,
en el sentit més ampli, i vol contribuir a difondre
aquest coneixement.
En aquest sentit, la Beca d’Investigació AMPEL,
es crea amb l’objectiu de fomentar, recuperar i
recopilar la història de la producció i patrimoni
ceramista del Baix Llobregat, mitjançant la investigació i recerca, a efectes de donar difusió de la
història de la nostra comarca.

patrocina:

en conveni:
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Les clàusules que es detallen a continuació constitueixen
les bases reguladores de la Convocatòria 2012 per a la
Beca de Investigació AMPEL.

I

Destinataris
Podran optar a la beca, els estudiants universitaris,
Diplomats, Llicenciats, Doctorats i/o Investigadors
d’aquesta disciplina, de forma individual o col·lectiva.
No podran ser sol·licitants o beneficiaris d’aquesta
beca qualsevol persona física o jurídica que gaudeixi
d’una altra ajuda amb el mateix objectiu.

II

III

• Per correu postal a l’adreça anterior.
• O per email: info@ampel.cat

VI Procés de selecció

Duració
El termini màxim d’execució del treball proposat serà
de 12 mesos, a comptar des de la data de formalitza·
ció de la col·laboració mitjançant l’oportú acord.

Per a la selecció, AMPEL nomenarà un Comitè de Se·
lecció, format per personal de la pròpia associació i
experts independents.

Dotació econòmica

La resolució serà donada a conèixer el 30 de Novem·
bre de 2012 i serà inapel·lable.

• 300 €, es lliuraran en el moment de la concessió de
la beca,

La decisió es farà pública a la pàgina web de AMPEL
www.ampel.cat i el sol·licitant seleccionat serà infor·
mat per escrit del dictamen del Comitè.

El tractament fiscal de l’import de la dotació de la
beca serà el previst en la Llei 35/2006, de 28 de no·
vembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i el Reial Decret 439/2007, de, 30 de març,
pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

IV Documentació requerida
• Fotocòpia Document Nacional d’Identitat o equiva·
lent.
• Fotocòpia de certificacions acadèmiques.
• Currículum vitae i documentació justificativa (si és
un equip col·lectiu, identificació de cada membre i
nomenament d’un responsable o representant del
grup).
• Àmbit de la Investigació concreta que es proposa,
amb definició de la temàtica, els objectius, les fonts
d’informació i la metodologia a seguir.

Presentació de documentació
El termini de presentació de sol·licituds serà:
del dia 1 d’Octubre al 31 d’Octubre de 2012.
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d) Compte corrent de l’investigador principal.
e) Realitzar els estudis o treballs de recerca previs·
tos, conforme a la sol·licitud presentada.
f)

Si el Comitè de Selecció considerés que els sol·
licitants no reuneixen els mèrits suficients, podrà de·
clarar deserta l’adjudicació de la beca.

Si AMPEL i el beneficiari de la beca no arribessin a
un acord sobre els apartats anteriorment ressenyats,
AMPEL podrà anul·lar la concessió a tots els efectes.
La signatura del citat acord serà condició indispensa·
ble per a la percepció de l’ajuda concedida i en el cas
de persones físiques no implicarà l’establiment de cap
relació laboral amb AMPEL.

IX Seguiment del treball
L’investigador principal, conjuntament amb el seu
equip (si hi ha equip), mantindrà comunicació directa
i periòdica amb el personal de AMPEL durant l’execu·
ció del projecte d’investigació.

Una vegada s’hagi concedit o declarat deserta la
beca, tota la documentació lliurada pels sol·licitants
que no hagin estat seleccionats es podrà passar a re·
collir pels autors a la seu de AMPEL, dins del terme de
15 dies, a comptar a partir de la data d’adjudicació de
la beca. Si en aquest termini no s’ha retirat la referida
documentació quedarà a lliure disposició de AMPEL,
procedint a la seva destrucció.

VIII Obligació del/els becari/s
El/Els autor/s becat/s estarà/n obligat/s a presentar:
a) Fotocòpia de DNI, NIE o passaport de cadascun
dels membres de l’equip, inclòs l’investigador
principal.
b) Comunicar per escrit a l’associació AMPEL l’ac·
ceptació de la beca en el termini de 8 dies a
partir de la data de concessió de la mateixa. Si
hi ha diversos membres, és necessari, carta d’ac·
ceptació amb declaració jurada de cadascun dels
membres de l’equip d’investigació, acceptant for·
mar part de l’equip i declarant conèixer i acceptar
les presents bases.

Comunicar a AMPEL totes les alteracions que pu·
guin sorgir amb el pla previst.

g) Presentar, abans de finalitzar el termini, el treball
de recerca conclòs.

VII Resolució i notificació

La beca té una dotació econòmica de 3.000 euros
(tres mil euros) que seran abonats, en tres pagaments:

• 700 € als sis mesos, i

c) La persona que accedeixi a aquesta beca haurà
de procedir a formalitzar, al seu càrrec, una asse·
gurança contra els riscos d’accidents, la pòlissa
dels quals presentarà davant la mateixa associ·
ació una vegada seleccionat, juntament amb la
comunicació per escrit d’acceptació de la beca.
Es presentaran tantes pòlisses com a membres
tingui l’equip.

AMPEL, Carrer de l’Església, 36
(Masoveria Museu Can Tinturé)
08950 Esplugues de Llobregat.

La concessió de la beca es realitzarà mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, conforme
als principis de publicitat, transparència, igualtat i no
discriminació.

• la resta en finalitzar el treball ressenyat i després
que el Comitè de Selecció hagi dictaminat la seva
qualitat.

V

Hauran de ser presentades a:
		

Cada quatre mesos a partir de l’adjudicació de la
beca, el Comitè seleccionador podrà convocar al be·
neficiari perquè presenti una memòria de l’estat del
treball o investigació, amb l’objectiu de valorar el seu
desenvolupament.

X

Lliurament de la recerca
El termini de lliurement del treball de recerca no podrà
ser superior al que figura en l’apartat II. Encara que el
Comitè de Selecció, pot atorgar un terme més ampli
si així ho considera oportú.
Una vegada finalitzat el projecte, l’investigador princi·
pal haurà de presentar a AMPEL un informe final amb
els resultats de la investigació.
Característiques del treball
a) Haurà de ser lliurat del dia 15 al 29 de Novembre
de 2013.

b) Es presentarà en folis DIN A4, a doble espai per
una sola cara.
c) Es lliuraran dos exemplars en suport imprès.
d) També serà lliurat en format informàtic (Word per
a Windows).

XI Propietat de la investigació
El resultat del projecte serà de domini públic i es ga·
rantirà la màxima difusió del mateix.
AMPEL es reserva el dret de publicació i difusió dels
resultats del projecte d’investigació seleccionat en
qualsevol format i suport, entre altres, sota la forma
de document de treball, de document electrònic o de
llibres. De conformitat amb l’anterior, AMPEL osten·
tarà en exclusiva els drets d’explotació sobre els re·
sultats, en qualsevol modalitat d’explotació i suport,
sense limitació territorial i per tot el període de dura·
da d’aquests drets conforme estableix la normativa
vigent en matèria de propietat intel·lectual.
Sense perjudici de l’anterior, els investigadors prin·
cipals dels projectes seleccionats podran publicar
els treballs realitzats en les revistes científiques de
la seva elecció, sempre que comuniquin tal circum·
stància prèviament a AMPEL i obtinguin el seu con·
sentiment escrit, i facin constar en tot cas el suport
obtingut d’AMPEL per a la realització d’aquesta inves·
tigació.

XII Extinció del dret de beca
L’ incompliment de qualsevol de les obligacions que
es fixen a les presents bases o en la resolució de con·
cessió suposarà la revisió d’aquesta última. El proce·
diment de reintegrament de les ajudes s’iniciarà d’ofi·
ci per AMPEL, que podrà resoldre de forma motivada
l’anul·lació, disminució o devolució de la quantitat
atorgada.
En la tramitació del procediment descrit en el parà·
graf precedent es garantirà en tot cas el dret d’audi·
ència de l’interessat.
Contra la decisió d’AMPEL no cap recurs algun.

XIII Acceptació de las Bases
El fet de concórrer a la present Convocatòria 2012
del Programa suposa l’acceptació pel candidat de les
seves bases i de la seva resolució, que serà inapel·
lable, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.
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