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Aquest projecte va adreçat essencialment a la població jove que es troba a la franja 
acadèmica del batxillerat i té com a objectiu principal l’acostament i l’exploració de les 
fonts, i l’adquisició d’unes eines d’anàlisi i d’interpretació de la realitat present i històrica 
de Palamós des de qualsevol temàtica i disciplina. 

El Premi de Recerca Vila de Palamós, juntament amb la Beca Cooperativa La Equitativa, 
són dos instruments de promoció del coneixement i la investigació de l’espai local que, 
organitzats pel Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, tenen per objecte estimular l’interès 
per l’estudi i els valors del propi territori, i difondre’n el resultat. 

Secretaria del Premi de Recerca
Vila de Palamós

Servei d’Arxiu Municipal de Palamós
Parc dels Països Catalans, 3
17230 Palamós - Tel. 972 31 21 45  
arxiumunicipal@palamos.cat

És un projecte cultural
de l’Ajuntament de Palamós
que té per objectiu fomentar
el coneixement i la recerca
en l’àmbit local i impulsar
els processos d’investigació
que ja es treballen
a l’ensenyament.
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1. ORIGEN DEL PREMI
El Premi de Recerca Vila de Palamós neix del compromís 
de l’Ajuntament amb la darrera junta de La Cooperativa 
La Equitativa de dotar Palamós d’un premi a treballs d’in-
vestigació relacionats amb el municipi. Aquesta voluntat 
de foment de l’estudi de temes locals es materialitza 
amb el Premi de Recerca Vila de Palamós i amb la Beca 
Cooperativa La Equitativa. 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PREMI
El Premi Vila de Palamós s’atorgarà als millors treballs de 
recerca sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències 
naturals, socials, econòmiques,..) que tingui relació 
directa amb Palamós, la seva gent, la seva història, 
el seu medi natural, la seva economia, la seva realitat 
col·lectiva... 

3. DOTACIÓ
El premi tindrà una dotació de 500 euros que es farà 
efectiva després del veredicte del jurat. L’import de la 
dotació està subjecte a retenció a compte de l’IRPF. 

4. CANDIDATS
Les persones candidates que es presentin al premi 
hauran de ser joves amb una formació acadèmica no 
superior al batxillerat i hauran de manifestar que no estan 
incloses en cap de les prohibicions previstes en l’article 
13 de la Llei general de subvencions. La presentació a la 
convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases. 

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El treball s’haurà de presentar preferiblement de 
manera telemàtica, si es disposa de signatura elec-
trònica, a través del formulari d’inscripció a la convo-
catòria del Premi de Recerca, que estarà disponible a 
la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Palamós. En el 
cas de no disposar de certificat electrònic, es podrà 
demanar cita prèvia (www.palamos.cat/citaprevia) 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), on podran 
assistir la persona sol·licitant a presentar la documen-
tació a la convocatòria. En aquest darrer cas caldrà 
portar els fitxers del treball en un CD o DVD o enviar-los 
prèviament per correu electrònic a oac@palamos.cat 
indicant que és per a la convocatòria del Premi de 
Recerca Vila de Palamós. 
El treball, que haurà d’estar redactat en llengua catala-
na, no contindrà cap dada personal de l’autor. Els docu-
ments textuals s’hauran de lliurar en format pdf i word, 
i els gràfics i audiovisuals, en formats estàndards. 
El treball que es presenti tindrà una extensió mínima de 
25 pàgines i s'aconsella que no superi les 50. Podran 
prendre-hi part treballs el contingut essencial dels 
quals sigui la imatge fixa o mòbil sempre que tinguin 
els mateixos elements metodològics que els treballs 
textuals, tinguin un guió i un valor informatiu, documen-
tal i creatiu importants. Es valorarà especialment l’origi-
nalitat dels treballs així com l’ús de fonts directes i 
l’aprenentatge metodològic.
El Servei d’Arxiu Municipal oferirà assessorament a 
tots els candidats sobre temes a tractar i fonts d’estudi 
possibles.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Els treballs s’hauran de fer arribar a l’Ajuntament de 
Palamós no més tard del 28 de març de 2021.

7. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant anunci 
al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Palamós, en els mitjans de comunicació locals i en 
qualsevol altra forma que s’estimi procedent.

8. EL JURAT
El jurat estarà format per membres del Consell Escolar 
Municipal, per representants de l’Àrea de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Palamós, per representants de l’antiga 
Cooperativa La Equitativa, per professorat dels centres 
d’ensenyament de Palamós que puguin optar al premi i 
per persones expertes en l’àmbit de la recerca.
El jurat podrà demanar informació complementària i 
assessorament a altres persones sobre els treballs. 

9. EL VEREDICTE
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic 
no més tard del 25 d’abril de 2021 i es publicarà a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Palamós:
http://seu.palamos.cat.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi 
si considera que cap dels candidats no assoleix una 
qualitat suficient. Així mateix el jurat, si ho considera 
oportú i raonable, podrà atorgar, a més, un segon premi 
amb una dotació menor  i /o una menció especial. 

10. ACCÉS I PUBLICACIÓ
L’autor del treball guanyador autoritzarà l’Ajuntament de 
Palamós a portar-ne a terme la publicació i/o comunica-
ció pública per Internet, en la seva totalitat o en forma de 
resum, de manera individual o amb altres institucions.    
En el cas que el treball sigui publicat per altres institu-
cions o entitats, en l’edició hi constarà que ha estat 
guanyador del Premi de Recerca Vila de Palamós. 
Els treballs presentats restaran dipositats al Servei 
d’Arxiu Municipal de Palamós on es podran consultar 
públicament. 

11. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, les persones candidates autoritzen que les dades
personals facilitades siguin incorporades en un fitxer deno-
minat “arxiu”, responsabilitat de Ajuntament de Palamós i
amb seu social al carrer Major 56, Palamós 17230 (Girona).
La finalitat d’aquest tractament és la de poder tramitar la seva 
sol·licitud de participació així com poder fer la posterior difusió 
i publicació del seu treball: nom de l’autor, títol del treball i el
centre docent. Aquestes dades podran ser cedides a les
persones que ho sol·licitin al Servei d’Arxiu Municipal mitjan-
çant consulta pública així com a les persones que accedeixin
a les diferents publicacions realitzades per aquest Ajuntament 
a través de la difusió per xarxes socials, pàgines web i/o
mitjans impresos. Les seves dades seran conservades
d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu
regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i a
la normativa d’arxius aplicable.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consenti-
ment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectifica-
ció o supressió, la limitació del tractament o oposar-s’hi,
així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes
peticions caldrà que es facin al carrer Major 56, Palamós
17230 (Girona) o enviant un correu al delegat de Protecció
de Dades (DPD) de l’Ajuntament de Palamós a dpd@pala-
mos.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(www.apdcat.cat).
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