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Núm. 9675
AJUNTAMENT D’AGULLANA
Edicte d’aprovació de les bases reguladores de la segona edició de la beca de
difusió de la figura de l’arqueòleg gironí Pere de Palol i Salellas
En el Ple de l’Ajuntament de data 3 de setembre actual, es van aprovar les Bases Reguladores de la segona edició de la beca de difusió
de la figura de l’arqueòleg gironí Pere de Palol i Salellas.
Al mateix temps es va aprovar els membres del Jurat que seran:
- De ple dret l’Ajuntament d’Agullana i la Diputació de Girona- Un representant de la família de Pere de Palol.
- Narcís Soler Masferrer, arqueòleg i professor de la Universitat de
Girona.
- Aurora Martín Ortega, arqueòloga i ex directora del Museu arqueològic de Girona.
- Maria Teresa Genís i Armadà, arqueòloga i realitzadora del museu de la necròpolis de Can Bech de Baix d’Agullana.
- Un representant de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
El que es fa públic per tal que qualsevol persona interessada pugui
optar a la mateixa i presentar la corresponent documentació abans
del dia 30 de novembre actual.
Agullana, 7 d’octubre de 2015
Marina Gutés i Serra
Alcaldessa
BASES REGULADORES DE LA SEGONA EDICIÓ DE LA BECA DE
DIFUSIÓ DE LA FIGURA DE L’ARQUEÒLEG GIRONÍ PERE DE
PALOL I SALELLAS
PRIMERA. La beca, que porta el nom de Pere de Palol i Salellas,
insigne investigador gironí molt arrelat a Agullana, està convocada
per la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Agullana.
SEGONA. La beca consisteix en un treball d’investigació sobre la
figura del Dr. Palol i les línies de la seva recerca, i en unes hores
d’atenció al públic per fer difusió de la seva figura.
TERCERA. Podrà optar a la beca qualsevol persona interessada
a fer un estudi, determinat pel jurat, sobre la figura o obra del Dr.
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Pere de Palol i Salellas, sempre i quan el jurat consideri adequada, des d’un punt de vista científic, l’estructura del treball que es
presenti.
QUARTA. El treball d’investigació haurà de ser escrit en català i
haurà de tenir una extensió mínima de 100 pàgines a doble espai
(mida DIN A4). El treball pot incloure documentació, gràfics i fotografies. Les hores d’atenció al públic per difondre la figura de Pere
de Palol i Salellas, durant l’exercici 2016, seran de 225 hores al municipi d’Agullana. El tema d’enguany és:
Pere de Palol i Girona (família, etapa gironina, guia de Girona, tapis,
Institut d’Estudis Gironins).
CINQUENA. Per adjudicar la beca es conformarà un jurat compost
per tres arqueòlegs o investigadors gironins, nomenats pel Ple de
l’Ajuntament d’Agullana, pel president de la Diputació de Girona,
o persona en qui delegui, per l’alcalde de l’Ajuntament d’Agullana,
o persona en qui delegui, per un representant de la família de Pere
de Palol i per un representant de l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica. La secretària del jurat serà la secretària de l’Ajuntament
d’Agullana, que no tindrà vot.
SISENA. La dotació de la beca, aportada per la Diputació de Girona
i l’Ajuntament d’Agullana, serà de 4.000 €.
Els pagaments es faran en dos terminis:
El primer pagament es farà una vegada adjudicada la beca i un cop
la persona adjudicatària signi un compromís conforme accepta les
condicions d’aquestes bases. El segon, després del lliurament del
treball d’investigació i de l’informe favorable del jurat.
SETENA. La durada de la beca serà d’un any. En qualsevol cas el
jurat pot avaluar l’estat de la investigació i de la seva difusió, i fins
i tot aturar-la.
VUITENA. Els candidats que optin a la beca hauran de presentar
un esquema del treball i el seu currículum vitae. La documentació s’haurà de presentar en format electrònic i en paper i al Registre de l’Ajuntament d’Agullana abans del dia 30 de novembre
de 2015.
NOVENA. L’adjudicació de la beca tindrà lloc abans del dia 30 de
desembre de 2015. La decisió del jurat serà inapel·lable i s’anunciarà a la persona adjudicatària per carta certificada. També es farà
pública a la web de l’Ajuntament. L’acta del jurat estarà a disposició
pública a l’Ajuntament d’Agullana.
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DESENA. El treball passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Agullana, el qual es reserva el dret a fer-ne difusió. L’autor pot fer-ne
difusió i publicar-lo, sempre fent constar que ha estat patrocinat per
la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Agullana.
** aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 3 de setembre de 2015.
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