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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI CIUTAT DE PALMA D’INVESTIGACIÓ 
2017 
 
1. Objecte i finalitat 
 
L’objecte d’aquestes Bases és regular la convocatòria d’un premi destinat al desenvolupament de 
projectes d’investigació dins els àmbits de les humanitats i les ciències socials i/o la cultura 
popular i tradicional, els quals han d’estar vinculats, per la seva temàtica, a la ciutat de Palma. 
 
2. Règim jurídic 
 
Per a tot el que no preveuen aquestes bases reguladores són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l’Ordenança municipal de subvencions de 
l’Ajuntament de Palma; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, general de subvencions; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de 
capitalitat de Palma; les Bases d’execució del Pressupost municipal, i la resta de normativa que hi 
sigui d’aplicació. 
 
Aquest Premi es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva. 
 
3. Participació 
  
Es pot presentar un projecte d’investigació realitzat per un sol autor o per diversos autors.  
 
4. Premi 

 
S’entregarà un premi únic i indivisible.  

 
L’import del Premi és de 6.000 euros i no es pot destinar a més d’un projecte. En haver estat 
adjudicat l’autor del projecte serà creditor de la quantitat de 3.000 euros, i de la resta, una vegada 
finalitzada la seva investigació i entregat el treball abans de l’1 d’octubre de 2019. El treball ha 
comptar, com a mínim, amb l’informe favorable d’un membre del jurat o el director responsable 
del projecte d’investigació. L’estudi final s’ha d’entregar en suport digital i acompanyat amb un 
exemplar imprès. 

 
Si l’adjudicatari de la beca no finalitza el treball o no el pot entregar en el termini establert haurà 
de tornar la quantitat rebuda.  
 
L’Ajuntament es reserva el dret d’editar, en paper o en format digital, el treball premiat. Això no 
obstant, l’autor també tindrà el dret de publicar-lo pel seu compte. En aquest cas, a l’edició de 
l’obra s’haurà d’esmentar el fet que ha estat guanyadora del Premi Ciutat de Palma i l’any. 
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5. Consignació pressupostària 
 

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del Premi 
d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 6.000 euros, del quals 3.000 euros seran 
amb càrrec a la partida 03.33400.48100 del Pressupost de despeses de 2018 i 3.000 euros, amb 
càrrec a la partida 03.33400.48100 del Pressupost de despeses de 2019. 
 
6. Format 
 
El projecte d’investigació ha de constar dels capítols següents:  
 
a. Currículum i dades de contacte. 
b. Memòria sobre el tema proposat.  
c. Orientació que seguirà el treball.  
d. Mitjans necessaris per a dur-lo a terme. 
e. Índex provisional. 
f. Calendari de realització. 
 
A la portada del projecte s’hi hauran d’indicar el títol i l’àmbit d’investigació. 
 
També es podrà presentar qualsevol altre document que acrediti els mèrits personals i/o la 
transcendència del treball que opta a la beca. 
 
7. Tramesa de les obres 
 
El projectes s’hauran d’enviar en sobre tancat a l’Ajuntament de Palma, Negociat de Cultura, 
carrer de l’Almudaina, 7 A, 07001 Palma, indicant-hi Premi Ciutat de Palma d’Investigació 2017. 
S’hi ha d’incloure el document amb les dades del participant (annex 1). 
 
El termini d’admissió de les obres començarà l’endemà que es publiquin les Bases i finalitzarà el 
20 d’octubre de 2017. S’admetran els projectes que arribin per correu si la seva data d’expedició 
no és posterior al 20 d’octubre de 2017. 
 
Els projectes que no hagin estat becats en aquesta convocatòria no es tornaran i seran destruïts. 
 
8. Jurat 
 
El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.. 
 
El jurat estarà format per un màxim de 5 membres (persones de reconegut prestigi vinculades al 
món de les humanitats, les ciències socials i la investigació) i una persona de la Regidoria de 
Cultura, amb veu i sense vot, perquè hi actuï de secretari, els quals seran nomenats pel batle. La 
composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació dels dossiers. 
 
El jurat, a més de comprovar la documentació presentada i que l’àmbit d’estudi està vinculat amb 
la ciutat de Palma (condició de caràcter obligatori), actuarà amb llibertat i discrecionalitat. 
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Valorarà la metodologia del treball, la seva singularitat, caràcter inèdit i novedós i el grau d’interès 
per a la ciutadania  
 
El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió del Premi o la seva consideració que s’ha de 
declarar desert. El seu veredicte serà inapel·lable. 
 
9. Entrega del Premi  
 
El Premi s’entregarà el 20 de gener de 2018, durant les Festes de Sant Sebastià. 
 
La persona o les persones guardonades es comprometen a ser presents a l’acte d’entrega del 
Premi. L’Ajuntament no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.  
 
10. Normativa fiscal 
 
El Premi està subjecte a la normativa fiscal vigent. 
 
Abans de la proposta definitiva d’adjudicació del Premi el/s guanyador/s haurà/an de presentar:  
 
a. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que estan al 

corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
b. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que estan al corrent pel 

que fa a les seves obligacions tributàries. 
c. Certificat de l’Agència Tributària de les Illes Balears que acrediti que estan al corrent pel que 

fa a les seves obligacions tributàries. 
d. Declaració responsable que no estan afectats per cap de les prohibicions establertes a l’article 

10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de subvencions de la CAIB. 

e. Si no tenen residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent del 
país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal.  

 
11. Instrucció i resolució 
 
La instrucció del procediment correspon al Servei de Cultura de la Regidoria Delegada de Cultura, 
Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística. 
 
L’instructor, a la vista de la decisió del jurat, formularà proposta de resolució, que elevarà a la 
Junta de Govern de Palma. 
 
Es prescindeix del tràmit d’audiència, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir de quatre mesos a partir del 
termini màxim de presentació de les obres.  
 
La resolució es notificarà al/s premiat/s, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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12. Acceptació i interpretació de les Bases 
 
Prendre part al Premi Ciutat de Palma d’Investigació suposa acceptar aquestes Bases. 
 
Incomplir les obligacions que imposen aquestes Bases podrà ser motiu de revocació dels beneficis de la 
convocatòria. 
 
Per a consultes us podeu dirigir al Negociat de Cultura (tel. 971 723 083, a/e: negcultura@palma.cat). 
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ANNEX 1 
 
 

DADES PER A PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI CIUTAT DE PALMA 
D’INVESTIGACIÓ 2017 
 
 
Nom i llinatges: 
 
DNI: 

Domicili (per a notificacions): 

Carrer o plaça:        núm.:    Pis: 

Localitat:        CP: 

Telèfon/s de contacte:  

Adreça electrònica: 

 

 
 
Títol del projecte: 
 
 
................................, ... d’ ..................... de 2017 
 
[signatura] 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat de 
l’Ajuntament de Palma. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria 
Històrica i Política Lingüística. 


