
CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2010 PER A TREBALLS 
D’INVESTIGACIÓ EN EL CAMP DE L’ORNITOLOGIA 

 
 
 El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), en un intent de promocionar la investigació 
científica en el camp de l’Ornitologia i d’estimular dins la societat de les Balears l’estudi i el coneixement de les Aus, 
convoca el present concurs de beques, que se regiran per les següents 
 
 

BASES 
 
 1. El camp d’investigació serà l’Ornitologia, 
entesa des de qualsevol dels seus aspectes. Se 
donarà prioritat a aquells projectes que presentin un 
clar interès en el camp de la Conservació, i es 
valoraran negativament aquells que de la seva 
execució es puguin derivar perjudicis per a la 
conservació de les espècies o els ecosistemes. 
 
 2. L’àmbit geogràfic dels treballs serà el de 
les Illes Balears, en el context de la Mediterrània 
Occidental. 
 
 3. Els projectes hauran de ser originals i 
inèdits, i es podran presentar individualment o en 
grup. La realització dels treballs serà posterior a la 
concessió de les beques. 
 
 4. Els projectes d’investigació se 
presentaran per escrit i inclouran, com a mínim, els 
següents punts: justificació, objectius que se 
pretenen, metodologia, calendari de feina, forma de 
presentació final i pressupost desglossat. La seva 
extensió no podrà superar, en tot cas, els 5 fulls A4 
escrits per una cara i a doble espai. 
 
 5. El projecte no anirà signat, i juntament 
amb ell se lliurarà al GOB un sobre tancat que 
contindrà un paper on hi haurà escrits el títol del 
treball i el nom de l’autor o dels autors. 
 
 6. La presentació dels projectes se farà 
mitjançant la remesa per correu certificat de la 
documentació a la seu del GOB a Palma, o bé 
lliurant-la personalment a l’esmentada seu (en 
aquest cas, i a fi de mantenir l’anonimat de l’autor, 
se recomana sol·licitar la mediació d’altre); en tots 
dos casos, abans del dia 19 de febrer de 2010. 
 
 7. La Junta Directiva del GOB nomenarà un 
Tribunal, integrat per un mínim de 2 membres i un 
màxim de 4, que designarà un Coordinador i 
s’organitzarà de la manera que consideri més 
escaient. El Tribunal decidirà quins projectes són 
mereixedors de ser becats i ho donarà a conèixer 
abans del dia  de 28 de febrer de 2010. 
 
 8. La quantitat total destinada a les beques, 
en la present convocatòria, serà de 1.500 euros, que 
se podran distribuir de la forma que el Tribunal 
consideri més convenient, a la vista dels projectes 
presentats. Igualment les beques poden quedar 
sense concedir, si cap treball és considerat prou 
interessant pel Tribunal. 

 
 9. Els aspirants hauran de declarar totes les 
sol·licituds d’ajudes, presentades davant entitats 
públiques i privades, fetes amb motiu del treball 
presentat. 
 
 10. La quantia concedida als treballs becats 
anirà destinada únicament a cobrir total o 
parcialment les despeses de material i 
desplaçament necessàries per a la seva realització. 
El material no fungible adquirit amb l'ajuda de la 
beca quedarà a disposició del GOB una vegada 
acabat l'estudi. 
 
 11. El termini ordinari per a la realització 
dels treballs d’investigació becats finalitzarà el dia 31 
de desembre de 2010, data en què s’haurà de 
presentar a la seu del GOB a Palma la memòria final 
del treball en un format i extensió que permetin la 
seva publicació. A més s’haurà d’elaborar una 
memòria parcial que serà lliurada abans del dia 1 de 
juliol de 2010, a fi de rebre el corresponent 
pagament parcial. Si la naturalesa del treball ho 
requereix, el Tribunal podrà - en el moment de la 
concessió de la beca - establir una data de 
finalització d’aquell i de lliurament de la memòria 
final més tardanes. 
 
 12. La quantia de la beca se podrà abonar 
als becaris en tres parts: un 10% a la concessió de 
la beca, un 45% a la presentació de la memòria 
parcial i el 45% restant a la presentació de la 
memòria final. 
 
 13. Els treballs becats quedaran dipositats 
en el GOB, que en podrà fer l’ús que trobi 
convenient i, si ho considera oportú, procedir a la 
seva publicació. 
 
 14. La concessió d’una beca no compromet 
el GOB a res més que a allò que se contempla en 
l’articulat de les presents Bases. 
 
 15. La participació en la present 
convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes 
Bases, i el compromís d’acatar el veredicte del 
Tribunal. 

       
 

 Palma, 29 de gener de 2010 


