
 

BASES DE LES BEQUES D’INVESTIGACIÓ 2010 
 

 

1. L’Ajuntament de Palma convoca 3 beques destinades a promoure el desenvolupament de 

projectes d’investigació en les següents àrees: 

 

–  Humanitats i ciències socials 

–  Cultura popular i tradicional 

–  Estudis de gènere 

 

Aquests treballs han d’estar vinculats per la seva temàtica a l’àmbit de la ciutat de Palma. 

 

2. Els projectes d’investigació han de constar dels capítols següents:  

 

– memòria sobre el tema proposat  

– orientació que seguirà el treball  

– mitjans necessaris per dur-lo a terme 

– índex provisional 

– calendari de realització 

 

Els concursants també poden presentar qualsevol altre document que acrediti els mèrits 

personals i/o la transcendència del seu treball. 

 

3. El termini d’admissió dels projectes acaba el dia 15 d’octubre de 2010. El lloc de 

presentació és el Negociat de Cultura, al carrer de l’Almudaina, 7A, 3r, 07001 Palma, tel. 

971723083. Per a consultes, l’adreça electrònica és negcultura@a-palma.es. S’hi admetran 

els projectes que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior a dia 15 

d’octubre de 2010. En presentar-los, se’n lliurarà un rebut a l’autor. 

 

4. En haver estat presentat al concurs, cap projecte no podrà ser retirat pel seu autor per fer-

hi correccions o ampliar-ne el text, ni per renunciar a la beca. 

 

5. La batlessa de Palma, designarà tres comissions tècniques: una per a Humanitats i 

ciències socials, una per a Cultura popular i tradicional, i una altra per a Estudis de gènere, 

entre professors universitaris i representants de la societat de l’àrea científica i dels 

col·legis professionals, i un representat municipal. Les comissions emetran un informe 

sobre els projectes que, de cada especialitat, segons pertoqui per la seva temàtica o per 

altres motius raonats degudament, siguin els millors i els mereixedors de l’adjudicació de 

les beques. Atesos aquests informes, la corporació municipal les adjudicarà.  

 

6. L’import de cada beca, és a dir, la quantitat de SIS MIL EUROS (6.000 euros), dels 

quals l’Ajuntament farà la corresponent retenció d’IRPF, no pot ser destinat a més d’un 

projecte. La corporació municipal pot declarar totalment o parcialment desert el concurs, 

atesos els informes tècnics. 

 

En cas de quedar deserta una modalitat, podran atorgar-se dues beques a una mateixa àrea. 

 

7. En haver estat adjudicada la beca, l’autor del projecte becat serà creditor de l’abonament 

de la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000 euros). La resta li serà abonada una vegada 



finalitzada la seva investigació i un cop entregat el treball, abans de dia 1 de desembre de 

2012, i només si acredita degudament la realització del treball mitjançant l’informe de la 

Comissió Tècnica, d’un membre distingit d’aquesta Comissió o d’un professional de 

reconegut prestigi en el tema objecte del projecte. 

 

8. L’Ajuntament es reserva el dret d’editar els treballs premiats, dels quals pot acordar la 

publicació en el termini d’un any comptat a partir de la seva data de presentació. Hi ha de 

constar sempre la beca guanyadora, l’organisme que l’ha atorgada i l’any de concessió. 

Aquest dret, el perdrà en haver transcorregut aquest termini. 

 

9. Els projectes que no han estat premiats poden ser retirats del lloc de presentació en el 

termini de tres mesos comptats a partir de la data d’adjudicació de les beques, presentant el 

rebut corresponent. L’Ajuntament de Palma no es fa responsable de la custòdia d’aquests 

projectes en haver transcorregut l’esmentat termini. 

 

10. El simple fet de presentar projectes a l’esmentat concurs suposa l’acceptació d’aquestes 

bases. 

 

11. Les comissions tècniques i la corporació municipal, segons pertoqui, tenen la facultat 

d’interpretar aquestes bases i poden suplir-ne qualsevol llacuna o buit.  

 

12. Amb motiu de les Festes de Sant Sebastià de l’any que ve, a l’acte del lliurament dels 

Premis Ciutat de Palma, es concedirà una distinció als autors dels projectes becats. 


