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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA BECA ANTONI 
JONCH PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE 
RECERCA EN FAUNA AUTÒCTONA DE CATALUNYA 

6a Edició, Any 2018 

La Fundació Barcelona Zoo convoca un ajut sobre la recerca en fauna 
autòctona, en memòria i homenatge al que fou director del Parc Zoològic de 
Barcelona des de 1956 fins a 1985, Antoni Jonch i Cuspinera, d’acord amb les 
següents:

BASES

PRIMERA: 

Els treballs d’investigació a desenvolupar hauran de potenciar la recerca sobre 
la fauna autòctona de Catalunya i la seva conservació. 

SEGONA:

La dotació de l’ajut per a la convocatòria 2018 consistirà en una contribució 
econòmica d’un màxim de 6.000 € durant un any, que podrà ser destinada tant 
a les despeses del treball com als desplaçaments i dietes. El pagament es farà 
en tres terminis: 50% a la signatura de l’acord, 25% a l’entrega de l’informe 
intermedi, i el restant 25%, un cop entregada i adientment validada la memòria 
final dels resultats, una vegada conclosa l’execució del projecte. A cada 
pagament es faran les retencions fiscals que legalment corresponguin. 

L’ajut regulat per les presents bases no suposa l’existència de cap relació 
laboral entre la Fundació Barcelona Zoo i el beneficiari del mateix. 

TERCERA:

Podran optar a l’ajut investigadors de qualsevol nacionalitat que compleixin 
alguna de les següents condicions: 



3

1. Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o equivalent. 

2. Estudiar l’últim curs de llicenciatura, enginyeria o equivalent. 

El gaudiment de l’ajut no comportarà necessàriament incompatibilitat amb 
qualsevol altre ajuda o beca d’investigació. 

Es precisarà l’acceptació formal d’un director del treball i la conformitat del 
director o representant del departament o institució al que està adscrit el 
mateix, si és el cas. 

S’acceptaran sol·licituds corresponents a projectes que ja estiguin en marxa a 
la data del termini de la sol·licitud. 

QUARTA: 

El període de gaudiment de l’ajut serà d’un any. 

CINQUENA:

L’ajut podrà ser revocat en qualsevol moment a judici de la Fundació Barcelona 
Zoo per incompliment per part del beneficiari de les condicions pactades.  

SISENA:

L’avaluació de les sol·licituds presentades, l’adjudicació dels ajuts i, en el seu 
cas, la pròrroga dels mateixos correspondrà lliurement a la Fundació Barcelona 
Zoo, qui requerirà al respecte els informes tècnics o científics d’assessorament 
que consideri necessaris. 

SETENA: 

La Fundació Barcelona Zoo es reserva la facultat d’interpretar qualsevol 
circumstància de les sol·licituds que no aparegui expressament en les presents 
bases.

VUITENA:

Les publicacions científiques, articles i comunicacions a què doni lloc el treball 
que gaudeixi d’aquest ajut esmentaran expressament a la Fundació Barcelona 
Zoo i el fet d’haver estat realitzades gràcies a la disposició de la mateixa. 
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La Fundació Barcelona Zoo podrà mencionar en les seves relacions externes la 
concessió d’aquest ajut, amb indicació expressa, en el seu cas, del beneficiari 
del mateix, els mitjans posats a la seva disposició, la institució en què ho 
desenvolupi i una breu descripció de l’objecte de la investigació i dels seus 
principals resultats. 

El beneficiari redactarà un informe intermedi i un informe final amb els resultats 
del seu treball i l’enviarà a la Fundació Barcelona Zoo. Farà constar als 
informes el calendari de treball previst. 

NOVENA:

Les sol·licituds s’hauran d’enviar a la Fundació Barcelona Zoo en format pdf a 
la següent adreça electrònica: fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Els aspirants hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent en 
format pdf i en diferents arxius per cadascun dels apartats: 

a) Memòria del pla de treball. En aquest apartat no té que aparèixer el nom 
del candidat a la beca ja que serà amb el material que treballi el tribunal. 
Cadascun dels següents punts tindrà una longitud màxima d’una pàgina.

 Títol 
 Introducció  
 Objectius concrets 
 Metodologia  
 Orientació que seguirà el treball, mitjans necessaris per dur-lo a 

terme, índex provisional i calendari de realització. 
 Pressupost detallat amb quantitats precises. 

b) Acceptació formal del director del treball i conformitat, en el seu cas, del 
departament o institució al que estigui adscrit. 

c) Curriculum vitae del sol·licitant. 

d) Declaració responsable en què es faci constar si el sol·licitant ha rebut 
cap altre ajut per al mateix projecte. 

La Fundació Barcelona Zoo es reserva el dret de demanar als aspirants la 
documentació complementària que consideri pertinent, així com la celebració 
d’una entrevista personal si ho considera necessari. 
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DESENA: 

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el dia 3 de juny de 2018. 

ONZENA: 

El jurat per a la resolució de la beca estarà format pels següents membres: 

Membres del Jurat

o Sr. Antoni Alarcon Puerto. Director del Parc Zoològic de 
Barcelona, o persona en qui delegui. 

o Dr. Jacint Nadal Puigdefabregas. Catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona. 

o Dr. Jordi Ruiz Olmo. Sotsdirector de Caça i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 

o Dr. Martí Boada i Juncà. Professor titular del Departament de 
Geografia de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 

o Dr. Joan Carles Senar Jordà. Cap de Recerca del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona.  

o Sr. Antoni Arrizabalaga Blanch. Coordinador del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers. 

o Sr. Salvador Filella Cornadó. Tècnic jubilat del Parc Zoològic de 
Barcelona i membre fundador de DEPANA. 

o Sr. Miquel Jonch i Sampere. Fill d’Antoni Jonch i Cuspinera. 
o Dr. Josep Mª Alonso Farré. Cap de Conservació i Recerca del 

Parc Zoològic de Barcelona.
o Sr. Juli Mauri de los Ríos. Cap de Sostenibilitat i fauna local del 

Parc Zoològic de Barcelona. 
o Sr. Rafael Cebrian López. Coordinador del Programa de 

Recerca i Conservació del Parc Zoològic de Barcelona, qui 
actuarà com a Secretari. 

La Fundació Barcelona Zoo assegura la confidencialitat dels projectes no 
seleccionats i que no seran utilitzats per a cap altre fi. 

DOTZENA:

L’ avaluació dels treballs s’ efectuarà tenint en compte els criteris següents: 

a. La claredat dels objectius. 
b. L’ utilització d’ una metodologia apropiada. 
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c. La innovació científica del projecte en relació a la conservació i protecció 
dels hàbitats naturals. 

TRETZENA:

Si, a criteri del jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els 
requisits suficients per ser guardonat, el premi podrà ser declarat desert. 

CATORZENA: 

Si algun membre del jurat dirigeix, assessora o participa en l’elaboració de 
qualsevol dels projectes que es presenten a la beca, haurà de renunciar a 
formar part del mateix en la convocatòria implicada.  

QUINZENA:

La convocatòria i la informació de les bases reguladores d’aquesta beca es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la Gaseta 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona i als webs del Zoo de Barcelona i de la 
Fundació Barcelona Zoo.

La comunicació de l’atorgament de la beca serà donat a conèixer directament 
al premiat, i es publicarà als webs de la Fundació Barcelona Zoo i del Parc 
Zoològic de Barcelona. 

El jurat té l’atribut de no acceptar els projectes rebuts si no s’atenen a aquestes 
bases.

El dictamen del jurat serà inapel·lable. 


