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L'Ajuntament d'Algaida, amb lafinalitat d'incentivar els estudis
científics sobre els pobles d'Algaida, Pina i Randa, convoca les I
Beques d'Investigació i Recerca 1999 sobre aspectes històrics, socials,
etnogràfics, naturals, econòmics, etc., segons aquestplec de
condicions.

I. ESTABLIMENT DE LES

BEQUES
1. La Regidoría de Cultura de
l'Ajuntament d'Algaida proposarà
diversos temes sobte els quals es basarà
la recerca, marcarà una metodologia de
treball i establirà una previsió de
resultats. Els qui optin a les beques ho
hautan d'acceptar en la seva totalitat.

2. Aquestes beques van dirigides,
indistintament, a persones o grups de
persones que estiguin cursant estudis
universitaris, llicenciats i investigadors.

3. En aquesta edició es convoques dues
beques dotades amb 150.000 pessetes
cada una. La petsona o gtups que
resultin elegits rebtan el 50 % de
l'impott en el moment de la concesió
de la beca i l'altre 50% el dia de
l'entrega de la recetca que dugin a
terme. Si el treball final, a parer dels
Jurats, no comptàs amb la qualitat
necessària o no respongués a les
directrius marcades, la Regidoría de
Cultura pot abstenir-se d'entregar el
segon 50% del premi.

IL PRESENTACIÓ DELS
PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
4. Els candidats que optin a les beques
hauran de presentar un projecte
d'investigació abans de dia 1 de
novembre de 1999.

5. El projecte i dues còpies es
ptesentatan al Registre General de
l'Ajuntament d'Algaida, a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila (C/
del Rei, 6).

6. Al projecte s'bi detallarà:
a) Títol de la beca a la qual s'opta.
b) Nom de la persona o persones que
realitzaran el treball d'investigació.
c) Filiació personal: Nom i llinatges.
Adreça particular. Telèfon de contacte.
d) Situació laboral (estudiant,
llicenciat, investigador) amb la
corresponents certificacions escrites
(fotocòpies del carnet d'estudiant,
títols, etc.).
e) Fotocòpies dels D.N.I. de la petsona
o persones interessades.
f) Calendari de treball i explicació del
desenvolupament de la recetca.

7. Durant la realització del treball
d'investigació es podrà consultar i
assessorar-se amb el Coordinador que
designarà la Regidoría de Cultura.

III. SELECCIÓ DE LES
CANDIDATURES
8. Per seleccionar la persona o grups de
persones que rebran la beca es seguirà
el següent criteri per ordre de
preferència.
a) Persones naturals del municipi
d'Algaida.
b) Estudiants universitaris.

c) Llicenciats sense feina fixa.
d) Llicenciats amb treball.
e) Altres persones.

9. De tots els projectes presentats, la
Regidoría de Cultura escollirà els
que cregui mereixedors de les
beques.

10. Si ho creu oportú, la Regidoría
pot consultar a la persona o
persones que consideri per tal
d'assesso tat-se.

11. Les decisions preses per la
Regidoría de Cultura seran
inapel.lables.

IV PUBLICITACIÓ DE LES
RESOLUCIONS
12. La Regidoría de Cultura de
l'Ajuntament d'Algaida donarà a
conèixer el seu veredicte al mes de
gener de l'any 2000, durant la
celebració de les festes de sant

Honorat.

V. ELS TREBALLS
13. A petició dels interessats, la
Regidoría de Cultura els farà arribar
un full amb les especificacions
d'extensió i forma del treball, que
podran ser diferents en cada cas.

14. Els treballs que resultin becats
seran propietat de 1 Ajuntament
d'Algaida que se'n reserva l'ús
posterior. L'autor o autors podran
fer servir el treball (publicació,
inclussió en altres projectes) sempre
que comptin amb autorització
escrita del Batle d'Algaida.

VI. ELS TEMES
15. A les persones interessades se'ls
lliurarà un full amb un guió
desenvolupat dels temes.

16. Els dos temes d'aquesta
convocatòria són els següents:

Tema 1 : Història didàctica

d'AJgaida. Projecte de coordinació.

Tema 2: Algaida 1300-1999. 700
anys d'evolució urbana.

VIL EINAL
17. ha. presentació de projectes i la
participació a aquestes Beques
d'Investigació i Recerca 1999
pressuposa l'acceptació total
d'aquestes bases.

18. La Regidoría de Cultura
resoldrà totes les situacions no

contemplades en aquestes bases i la
seva decisió serà inapel.lable.

INFORJVIACIÓ
Ajuntament d'Algaida.

C/ del Rei, 6
07210 Algaida (Illes Balears)

Tel: 971 12 50 76
Fax: 971 12 50 44

Biblioteca Municipal i Punt
d'Informació Juvenil d'Algaida:

Tel i Fax: 971 66 56 79

Pàgines Web:
www.ctv.es/USERS/algaida

Correu electrònic: algaida@ctv.es


