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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 2ona EDICIÓ DEL PREMI “BECA MIKE LANE”- CASTELLERS 

DE LA VILA DE GRÀCIA 

1. Objecte 

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la “Beca Mike Lane” 

per a la realització de treballs en l’àmbit de la investigació relacionats amb lesions vertebrals i 

medul·lars per part de centres que fan recerca científica que exerceixin principalment la seva 

activitat a Catalunya, i que centrin la investigació en les àrees següents: 

a) Lesions vertebrals i medul·lars. 

b) Prevenció activa de lesions vertebrals i medul·lars  agudes. 

c) Prevenció passiva de lesions vertebrals i medul·lars agudes. 

d) Tractament i rehabilitació de lesions vertebrals i medul·lars. 

L’objectiu de la Beca Mike Lane és promoure la investigació en la recuperació de lesions 

vertebrals i medul·lars i tindran especial consideració aquells projectes que estiguin relacionats 

o tinguin aplicació a la pràctica castellera. 

 

2. Entitats beneficiàries 

2.1 Podran sol·licitar la Beca Mike Lane les persones investigadores en centres que fan recerca, 

com universitats, hospitals,  fundacions i d'altres entitats públiques o privades sense afany de 

lucre, que exerceixin principalment la seva activitat a Catalunya, degudament inscrites al 

registre corresponent de la Generalitat de Catalunya, i que segons els seus estatuts o norma 

constitutiva realitzin treballs d'investigació en l'àmbit de les ciències biomèdiques, clíniques o 

de rehabilitació aplicables a l'esport i/o activitats físiques. Aquestes entitats hauran de 

comptar amb personal d’investigació acreditat responsables dels equips o grups de recerca de 

l'entitat.  

2.2 La persona investigadora principal no podrà figurar en més d'un projecte dins d'aquesta 

convocatòria. 

2.3 No es concedirà cap ajut a projectes que siguin discriminatoris per raó de sexe, raça o 

creença d'acord amb el que preveuen les lleis sobre aquest temes, i aquells projectes que 

contradiguin als valors del fet casteller. 

2.4 Cap membre del Comitè Científic, o persona amb qui tingui un parentiu fins al segon grau 
de consanguinitat, podrà presentar un projecte a la Beca Mike Lane. 
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3. Requisits i incompatibilitats 

3.1. Per obtenir la condició de beneficiàries de la  beca, les entitats sol·licitants han de complir 

les condicions i els requisits que es relacionen a continuació: 

a) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions, de 

conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

b) Presentar informació  sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats 

per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat 

sol·licitada i/o obtinguda. 

c) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l'activitat objecte de la 

Beca Mike Lane utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor. 

d) L'entitat beneficiària ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

e) D'acord amb l'article 55.2 de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, adequar la seva activitat als principis ètics, i les regles de 

conducta establerts al codi ètic inclòs a l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel 

qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord 

GOV/110/2014, de 22 de juliol. 

3.2. La inexactitud, falsedat, o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada o document 

que acompanyi la sol·licitud de l'ajut, deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en 

què es coneguin i, prèvia audiència de la persona interessada, en conseqüència, comporten la 

inadmissió de la sol·licitud de Beca Mike Lane, sens perjudici que pugui ser causa de revocació 

de la  beca, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

3.3 La  beca en aquestes bases serà compatible amb d'altres subvencions destinades a la 

mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit 

territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

4. Quantia de la Beca Mike Lane 

4.1 L'import màxim serà de 16695,75 euros per treball d’investigació. 

4.2 Es consideren despeses subvencionables, les despeses relacionades directament amb la 

realització de les actuacions previstes en el pla d'actuació presentat, i sobre el projecte 

premiat, necessàries per dur-lo a terme i executar-lo en temps i forma establert en el mateix. 

4.3 Qualsevol modificació pressupostària que sorgeixi en el desenvolupament del projecte, 

haurà de ser degudament notificada a l’òrgan convocant de la Beca Mike Lane, per a la seva 

valoració i acceptació. I en qualsevol cas, haurà d’estar degudament justificada per garantir la 

viabilitat del mateix. 
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4.4 En cap cas, l'import de la  beca sol·licitat, i concedit, podrà ser d'una quantia que, 

aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, 

superi el cost del projecte. 

5. Presentació de sol·licituds 

5.1 Caldrà presentar, la sol·licitud de la Beca Mike Lane, conjuntament amb el projecte i la 

documentació requerida, descrita al punt 6.1 

5.2 Les entitats sol·licitants poden presentar-la a la següent adreça electrònica: 

becamikelane@cvg.cat 

5.3 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases.  

6. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de Beca Mike Lane 

6.1 Cal aportar una carta de presentació, que incorpora la respectiva documentació annexa, i 

la documentació següent: 

a) Projecte complert, descrit i explicatiu: 

 - Abstract (300 paraules). 

 - Justificació del projecte. 

 - Desenvolupament dels objectius/Metodologia. 

 - Calendari/Pla de treball. 

 - Resultats esperats/Resolució de problemes. 

 - Pla de difusió dins i fora de la comunitat científica.  

 - Instal·lacions on es durà a terme el projecte. 

 - Historial de grup/CV de la persona que lidera el grup d’investigació. 

b) Pressupost, per partides, per portar a terme l'activitat objecte de la Beca Mike Lane, 

complert i detallat, tant d'ingressos com de despeses, en el qual s'especifiqui aquells 

conceptes que es considerin despeses imputables a la beca sol·licitada. 

c) Si s’escau, autorització de l'òrgan competent per a l'ús de les instal·lacions i equipaments on 

es realitzarà el projecte. Aquest document també es podrà presentar en el moment de 

l'acceptació de la Beca Mike Lane. 

d) Copia del DNI, NIE o Passaport de la persona que signi la sol·licitud. 

e) NIF de l’Entitat, Fundació o Institució amb nom de qui es demana de la  beca amb el vist i 

plau de la persona responsable. 

f) El projectes podran ser presentats en llengua catalana, castellana o anglesa 
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7. Termini de presentació de sol·licituds 

7.1 El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2021. 

7.2 A partir del dia següent, i fins a 10 dies hàbils, l’entitat convocant, pot demanar la 

informació addicional i/o modificacions que considerin. 

7.3 La manca de compliment d'aquest requeriment en el termini esmentat, comporta el 

desistiment de la beca sol·licitada. 

7.4 L' incompliment dels requisits no esmenables, o la presentació de la sol·licitud fora del 

termini establert, comporta la inadmissió de la sol·licitud. 

7.5 Qualsevol persona sol·licitant de la Beca Mike Lane pot desistir per escrit de la seva 

sol·licitud, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.  

8. Criteris de valoració 

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris següents: 

Excel·lència científica (75%) 

a) Qualitat del projecte. La coherència, claredat i rigor del projecte respecte d'objectius: fins a 

5 punts. 

b) Enfocament científic i pla de treball. Viabilitat i metodologia coherent amb el pla de treball i 

d’acord amb els objectius. Justificació adequada del calendari i recursos necessaris: fins a 5 

punts 

c) Impacte. Impacte científic i rellevància social dins el fet casteller: fins a 5 punts.   

 

Equip i entitat (25%) 

d) Historial científic del grup de recerca. Nivell de publicacions en revistes peer-reviewed a 

nivell internacional: fins a 3 punts. 

e) L'activitat científica de l'entitat beneficiària: fins a 2 punts. 

Es podrien valorar els ajuts percebuts d'altres institucions públiques o privades concedits per a 

la mateixa recerca.  

En tot cas serà necessari que l'entitat assoleixi un mínim del 60% de la puntuació total per tenir 

accés a la Beca Mike Lane. En cas contrari la Beca Mike Lane quedaria deserta. 

 

 

http://www.cvg.cat/
mailto:info@cvg.cat


 
 
 

www.cvg.cat 
info@cvg.cat 

 

9. Procediment de la concessió 

9.1 Per a l'avaluació dels projectes presentats es crearà un Comitè científic format per 

diferents experts en les ciències mèdiques i els castells, amb la composició següent:  

- Dr. Gabriel Capellà ( Director IDIBELL- Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge) . 

- Dr. Xavier Navarro (Institut de Neurociències- UAB).  

- Dr. Jaume Rosset (Institut de Fisiologia Medicina i Art, Terrassa. Expert en castells). 

- Dr. Fernando Ruiz (Departament de Neurologia – Hospital Universitari de Bellvitge).   

Com a secretari i coordinador del Comité científic exercirà el Dr. Jaume Bertranpetit (Institut 

de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC)).  

El Comitè científic actuarà com a òrgan d’avaluació i instructor. 

9.2 Un cop avaluades les sol·licituds per part del Comitè Científic formularà, abans del 30 de 

novembre del 2021, la resolució definitiva de concessió de la Beca Mike Lane. 

10. Resolució i publicació 

La Presidència dels Castellers de la Vila de Gràcia farà pública la concessió de la beca en el 

marc dels actes de celebració del 25è aniversari dels CVG. 

11. Publicitat 

Els Castellers de la Vila de Gràcia publicarà una relació de les beques concedides per al 

coneixement general de la ciutadania.  

12. Modificació i revocació de les subvencions concedides 

En el cas que alguna de les persones beneficiaries del premi incompleixin alguna o algunes de 

les condicions establertes en aquestes bases els Castellers de la Vila de Gràcia podrà exercir les 

accions que consideri oportunes, entre aquestes, sol·licitar tota la informació que cregui 

convenient, suspendre els pagaments que restin per efectuar i/o sol·licitar a l’entitat 

beneficiada de l’ajut la devolució immediata de les quantitats ja lliurades, i en el cas de que els 

diners ja hagin estat invertits en bens materials, es sol·licitarà l’entrega d’aquests. 

13. Pagament 

El pagament de la l’import de la Beca Mike Lane s'efectua mitjançant: 

a) Un primer pagament del 70% del total de la beca, que es tramita a partir de la concessió. 

b) El 30% restant de la beca, a la presentació de la memòria final justificativa de l’activitat i del 

projecte i sobretot de les despeses econòmiques assumides d’acord amb el pressupost inicial 

presentat. 
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Pel cas que les necessitats del projecte així ho requereixin, es podrà sol·licitar aquest 30% de la  

beca a la presentació d’una memòria de seguiment i que haurà de valorar i decidir l’òrgan 

instructor creat per la resolució, seguiment i avaluació de les beques. 

 

14. Justificació 

14.1 El termini màxim per executar el projecte serà l’1 de desembre de 2022. 

14.2 El termini màxim per justificar el projecte serà l’1 de febrer de 2023. 

14.3 Les entitats beneficiàries d'aquestes beques han de justificar la realització del projecte 

amb els següents documents 

a) Memòria del projecte, on consti els objectius i finalitats assolits i els resultats de la 

investigació i/o projecte.  

b) Memòria econòmica inclourà com a mínim una relació classificada de les despeses i 

ingressos del projecte amb factures o documents de valor probatori equivalent, en 

correspondència amb el pressupost total del projecte presentat 

c) Copia de les factures o documents de valor probatori equivalent pel valor adjudicat 

per la Beca Mike Lane 

d) Tot allò que considerin adequat per a justificar el projecte i/o recerca, de naturalesa 

diversa. 

14.4 Les entitats beneficiàries de la beca hauran de presentar la memòria final justificativa als 

Castellers de la Vila de Gràcia i a l’òrgan instructor per les mateixes vies que la presentació de 

la sol·licitud inicial. 

15. Drets de propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual tant dels treballs com dels resultats assolits pertany a les persones 

autores. No obstant això, l'acceptació de l'ajut comportarà la cessió en exclusiva i gratuïta als 

Castellers de la Vila de Gràcia, del dret d’edició dels treballs que resultin de les recerques o 

estudis realitzats en format divulgatiu, així com del dret de comunicació pública dels treballs 

per qualsevol mitjà, un cop concedida la Beca Mike Lane sol·licitada. L'únic requisit per exercir 

els drets cedits serà la comunicació prèvia a les persones autores. La cessió d'aquests drets 

tindrà una durada de sis mesos, comptats des de la data de l'acceptació expressa de la Beca 

Mike Lane i abastarà tots els països del món. Una vegada finalitzat aquest termini, el treball 

podrà ser publicat lliurement per les persones autores, però s'hi haurà de fer constar en tot 

moment: “Treball realitzat amb aportacions de la 2ona edició beca Mike Lane  atorgada pels 

Castellers de la Vila de Gràcia” en la llengua corresponent a la publicació.  
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16. Responsabilitats 

Els Castellers de la Vila de Gràcia no es responsabilitzarà dels possibles danys i perjudicis que 

puguin sobrevenir a la institució beneficiària, o membres del seu equip durant l'execució del 

projecte, al centre on es realitzi o a tercers. 

 

17. Normativa aplicable 

En tot allò no previst expressament per aquestes bases són d'aplicació  el procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i, en cas de litigi, la jurisdicció competent.  
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