
BASES PER A UNA BECA D’INVESTIGACIÓ 2014 
 
1. Objecte 
 
L’Ajuntament de Palma de Mallorca convoca una beca destinada a promoure el 
desenvolupament de projectes d’investigació dins els àmbits d’humanitats i ciències socials i/o 
cultura popular i tradicional, que han d’estar vinculats, per la seva temàtica, a la ciutat de Palma; 
per a aquesta convocatòria, i en ocasió de la celebració del 700 Aniversari de la mort del beat 
Ramon Llull durant el bienni 2015/2016, la temàtica també haurà d’estar relacionada amb 
aquesta figura de tanta relevància. 
 
Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva. 
 
2. 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 

 
També es podrà presentar qualsevol altre document que acrediti els mèrits personals i/o la 
transcendència del treball de qui opta a la beca. 
 
3. La persona participant haurà de presentar, juntament amb el projecte d’investigació, la 

següent documentació: 
 

a. declaració que està al corrent de les obligacions fiscals, amb la Seguretat Social i amb 
l’Ajuntament de Palma de Mallorca. 

b. declaració responsable que no l’afecta cap de les prohibicions de ser beneficiari de 
subvencions establertes per la normativa vigent en matèria de subvencions. 

 
4. El termini d’admissió dels projectes acaba el 30 de setembre de 2014.  
 
5. El projectes s’hauran d’enviar en sobre tancat a l’Ajuntament de Palma de Mallorca, 

Negociat de Cultura, carrer de l’Almudaina, 7 A,  07001 Palma de Mallorca. S’admetran els 
projectes que hi arribin per correu si la seva data d’expedició no és posterior al 30 de 
setembre de 2014.  

 
6. Un cop presentat al concurs no es podrà retirar el projecte per a fer-hi correccions o ampliar-

ne el text. En finalitzar el termini per a presentar projectes i abans que s’adjudiqui es podrà 
retirar el projecte si se sol·licita per escrit, amb la justificació corresponent. 

 
7. L’Ajuntament designarà una comissió tècnica, amb un màxim de 5 membres, de la qual 

formaran part professors universitaris, representants de l’àrea científica i dels col·legis 
professionals, i un representant municipal. La comissió emetrà un informe sobre els projectes 
presentats i proposarà l’adjudicació de la beca. Atès aquest informe l’Ajuntament adjudicarà 
la beca o declararà desert el concurs. 

 
Aquesta comissió, a més de comprovar la documentació presentada i que l’àmbit d’estudi 
està vinculat amb la ciutat de Palma (condició de caràcter obligatori), examinarà i valorarà 
els projectes tenint en compte els següents criteris de preferència: 



 
a. Que la persona o persones que presenten el projecte segueixen estudis de postgrau, 

avalats acadèmicament: es valorarà fins a 5 punts. 
b. Certificats acadèmics o cursos relacionats amb el projecte que es presenta: es valoraran 

fins a 5 punts. 
c. Metodologia del treball: es valorarà fins a 3 punts. 
d. La seva singularitat, que sigui un estudi inèdit i/o que aporti noves dades referents al 

municipi de Palma: es valorarà fins a 3 punts. 
e. El grau d’interès per a la ciutadania: es valorarà fins a 3 punts. 

 
8. L’import de la beca, és a dir, la quantitat de 5.000 euros, no es pot destinar a més d’un 

projecte.  
 
9. En haver estat adjudicada la beca l’autor del projecte becat serà creditor de la quantitat de 

3.000 euros i de la resta una vegada finalitzada la seva investigació i entregat el treball al 
llarg de 2016, abans de l’1 d’octubre. Un professional de reconegut prestigi en el tema 
objecte del projecte podrà informar sobre el treball finalitzat i una vegada que la comissió 
tècnica n’acrediti mitjançant un informe la realització, l’autor serà creditor de la quantitat 
restant de la beca. 

 
Si l’adjudicatari de la beca no finalitza el treball o no el pot entregar en el termini establert 
haurà de retornar la quantitat rebuda.  
 

10. Abans que se li aboni la beca l’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent: 
 

a. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està 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 està al corrent 
pel que fa a les seves obligacions tributàries. 

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

 
11. L’Ajuntament es reserva el dret d’editar el treball premiat, del qual pot acordar la publicació 

en el termini de sis mesos comptats a partir de la seva data de presentació. Aquest dret es 
perd en haver transcorregut aquest termini. A la publicació hi haurà de constar que es tracta 
d’un treball becat per l’Ajuntament de Palma de Mallorca i l’any de concessió de la beca. 

 
12. Els projectes que no hagin estat premiats en aquesta convocatòria es podran retirar del lloc de 

presentació en el termini de tres mesos comptats a partir de la data d’adjudicació de les 
beques. Els interessats hauran de presentar el rebut corresponent. L’Ajuntament no es fa 
responsable de la custòdia d’aquests projectes en haver transcorregut el termini esmentat. 

 
13. El fet de presentar projectes al concurs suposa que s’accepten aquestes Bases. 
 
14. La comissió tècnica i l’Ajuntament, segons pertoqui, tenen la facultat d’interpretar aquestes 

Bases i poden suplir qualsevol llacuna o buit que pugui sorgir de la seva interpretació. 
 

15.  A l’acte de l’entrega dels Premis Ciutat de Palma de 2014, en el marc de les Festes de Sant 
Sebastià, es concedirà una distinció a l’autor o autors del projecte becat. 

 
 
Per a consultes us podeu dirigir al Negociat de Cultura (tel. 971723083, adreça electrònica 
negcultura@palma.es ). 


