
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ MARTÍ FRANQUÈS 
 
CONVOCATÒRIA 2012 
 
PROGRAMA DE BEQUES URV–FCT DE PERSONAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓ (BPIF URV–FCT) 
 
Preàmbul 
 
La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i la Fundació Caixa Tarragona de 
la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, Fundació privada (en 
endavant FCT), hem col·laborat des de fa temps i reiteradament en àmbits 
d'interès comú, amb especial transcendència per al territori i la ciutadania de les 
comarques del Camp de Tarragona. 
 
Amb aquesta finalitat, ambdues institucions van signar el passat 1 d’agost de 
2011 un conveni específic de col·laboració, l’objecte del qual és establir els termes 
en què la URV i la FCT col·laboraran per crear un programa conjunt de beques 
URV de Personal Investigador en Formació orientades a la creació i difusió de 
coneixement en els àmbits prioritaris concretats en els subcampus del Campus 
d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud, els quals es corresponen amb les 
activitats econòmiques predominants en el territori i amb el seu patrimoni cultural. 
 
D’acord amb la clàusula 4 d’aquest conveni, la URV i Fundació Caixa Tarragona 
van establir per al curs 2012-2013 quatre ajuts BPIF URV-FCT per al 
desenvolupament de tesis doctorals distribuïts per àmbits de la manera següent: 
 
 1 en Química i Energia, 
 1 en Turisme i Oci, 
 1 en Nutrició i Salut i 
 1 en Patrimoni i Cultura 
 
La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases: 
 

 La primera fase consisteix en la presentació de les propostes de projectes de 
tesi doctoral per part d’un investigador/a de la URV que participi en un projecte 
vigent obtingut per via competitiva. 

 
També poden participar en aquesta fase els investigadors/res dels Instituts de 
Recerca i els dels Centres Tecnològics vinculats a la URV. En aquest cas, la 
sol·licitud serà presentada conjuntament amb un investigador/a de la URV. 

 
Totes les propostes de projectes de tesi doctoral, en anglès, es publicaran en 
els mitjans de comunicació internacionals i en els habituals. 

 

 La segona fase consisteix en la convocatòria i posterior selecció dels candidats, 
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que hauran de comptar amb l'acceptació d'un dels grups de recerca 
proposants. 

 
És responsabilitat dels candidats/es entrar en contacte amb la persona a 
l'adreça designada a la proposta de projecte de tesi que seleccionin. Cada 
candidat/a només podrà seleccionar un projecte de recerca, mentre que un 
mateix projecte pot ser seleccionat per més d'un candidat/a. 

 
Els candidats/es, amb l’acceptació del grup de recerca, seran avaluats/des en 
funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, 
grau o diplomatura. Per al càlcul de la nota mitjana s’utilitzarà el procediment 
del càlcul de notes mitjanes indicat a la convocatòria d’ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per  l’any 2012 (FI-DGR) (DOGC núm. 5951, de 29 
d’agost de 2011). 

 
Es farà pública una llista prioritzada dels candidats/es per cadascun dels àmbits 
concretats en els subcampus del CEICS (Química i Energia, Turisme i Oci, 
Nutrició i Salut, Patrimoni i Cultura). 

 
Les sol·licituds, avaluades i convenientment ordenades, seran presentades a 
una comissió de selecció que validarà el procés i atorgarà la beca al millor 
candidat/a de cada àmbit. La comissió estarà integrada per la vicerectora 
d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, una persona designada 
per la Fundació Caixa Tarragona i el responsable del Servei de Gestió de la 
Recerca que actuarà de secretari. Atenent a aquesta valoració, la URV i la 
Fundació Caixa Tarragona faran pública la resolució de provisió de les beques 
d'acord amb la normativa que els és d'aplicació, que serà ratificada per la 
Comissió d’Investigació i Transferència. 

 
Cada candidat/a disposarà de 10 dies hàbils per a acceptar la beca. Cas de no 
confirmar l'acceptació en aquest termini, la beca serà automàticament 
proposada al següent candidat a la relació específica de l'àmbit. 

 


