
 

 

Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca 2006 

La Càtedra Alcover-Moll-Villangómez fa pública la convocatòria d’ajuts a la recerca 

per a l’any 2006 en els següents àmbits de recerca, propis de la seva actuació: 

a) Llengua i literatura catalanes. 

b) Història de la cultura catalana. 

c) Cultura popular i tradicional catalana. 

 

1. Dotació econòmica 

La dotació global d’aquesta convocatòria és de 20000 euros 

2. Durada 

La durada d’aquesta convocatòria és de 8 mesos (febrer-setembre 2006) 

3. Sol·licitants  

a) Els ajuts podran ésser sol·licitats indistintament a títol individual o per grups de 

recerca. Els individus sol·licitants o els investigadors principals han de ser 

doctors o, alternativament, comptar amb l’aval de dos doctors. 

b) Els sol·licitants podran presentar un o més projectes, però mai no podran ser 

responsables simultàniament de més d’un de finançat per la Càtedra Alcover-

Moll-Villangómez. 

4. Característiques de la sol·licitud 

La sol·licitud inclourà: 

a) Currículum de l’investigador o de tots els membres del grup d’investigadors, 

segons model normalitzat número 3. 



 

 

b) Període temporal en què es durà a terme el projecte (dates d’inici i 

d’acabament). Els projectes poden dissenyar-se amb una durada superior a la 

d’aquesta convocatòria, però s’estructuraran tenint en compte que una primera 

fase haurà de finalitzar el setembre de 2006 amb una presentació de resultats. 

Descripció del projecte: 

i. Objectius del projecte i producte que en resultarà (material digital, 

llibre, atles, material audiovisual, inventari, edició crítica, etc.). 

ii. Metodologia 

iii. Cronograma (veg. model a l’annex) 

c) Pressupost detallat. 

El pressupost no podrà superar en cap cas els 6000 euros i es desglossarà en els 

següents apartats: 

1. Despeses de personal, beques incloses. 

2. Despeses de desplaçaments i dietes. 

3. Despeses de material inventariable. 

4. Despeses de material fungible. 

5. Altres despeses. 

El material inventariable adquirit amb càrrec als ajuts sol·licitats  restarà propietat 

de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez en finalitzar el projecte. 

El pressupost no podrà incloure remuneracions als investigadors que siguin 

personal docent i investigador a temps complet de centres universitaris. 



 

 

5. Termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans de dia 23 de gener de 2006 a la seu de la 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez: 

Universitat de les Illes Balears 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 

Edifici Ramon Llull 

Carretera de Valldemossa Km 7,5 

07122 Palma 

catedra.amv@uib.es 

6. Avaluació i adjudicació 

L’adjudicació dels ajuts es durà a terme en una reunió del Comitè Científic de la 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. 

Aquest comitè haurà de tenir en compte l’informe que la comissió d’experts nomenada 

a l’efecte faci dels projectes i, si escau, l’informe que se sol·liciti de l’Oficina de Suport 

a la Recerca de la UIB. 

El comitè podrà proposar la modificació de la dotació pressupostària dels projectes 

seleccionats. En aquest cas, en sol·licitarà l’acceptació per part de l’investigador o grup 

d’investigadors sol·licitant. 

7. Clàusula final 

Les publicacions que resultin dels ajuts finançats per la Càtedra Alcover-Moll-

Villangómez hauran d’incloure en un lloc destacat la següent inscripció: “Aquest 

projecte ha estat finançat per la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez”. 

 

 
 


