Dilluns, 13 de juny de 2016
ALTRES ENTITATS
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
ANUNCI d'informació pública de la convocatòria i bases reguladores del I Premi "Antoni de Capmany", organitzat pel
Museu Marítim de Barcelona, corresponent a l'any 2016
Per resolució del Director general de 24 de maig de 2016, s'ha aprovat la convocatòria i bases del I Premi "Antoni de
Capmany", organitzat pel Museu Marítim de Barcelona, corresponent a l'any 2016, que es transcriuen a continuació:
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL I PREMI DE RECERCA "ANTONI DE CAPMANY" PER A TREBALLS DE
MASTER PRESENTATS A LA UB
El Museu Marítim de Barcelona, en el marc de l'Observatori Permanent d'Història i Cultura Marítima de la Mediterrània,
convoca el I Premi de Recerca Antoni de Capmany, amb l'objectiu d'estimular projectes d'investigació en el camp de les
ciències socials relacionades amb el patrimoni i la cultura marítimes, en l'àmbit dels treballs de Màster presentats en la
Universitat de Barcelona, que es regirà per les següents bases:
BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA
1- Objectius
El Museu Marítim de Barcelona, mitjançant l'Observatori Permanent d'Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, vol
fomentar els projectes de recerca en el camp de les ciències socials relacionades amb la història i la cultura marítimes,
en l'àmbit dels treballs de Màster presentats en la Universitat de Barcelona. Aquest foment pren la forma d'un premi al
millor treball presentat en aquesta convocatòria.
2- Característiques dels treballs
La convocatòria està oberta a persones físiques individuals que presentin un treball de final de Màster defensat en els
últims dos cursos acadèmics de la Universitat de Barcelona. La temàtica haurà d'estar relacionada necessàriament amb
la cultura marítima des del punt de vista de les ciències socials (història, biografia, etnologia, sociologia, economia, dret,
història de l'art, arqueologia, geografia, etc.). Cada investigador pot presentar un únic treball.
3- Dotació econòmica
El premi, està dotat amb 3.000 EUR, amb la possibilitat, si el jurat o considera adient, d'un accèssit de 1.500 EUR
(subjectes a les retencions establertes per la legislació vigent).
4- Condicions
La sol·licitud inclourà dues còpies del treball presentat i un certificat del director del treball, conforme ha estat presentat
en la data que figura i de la qualificació obtinguda per la Universitat de Barcelona.

Els treballs es presentaran al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
(Avinguda de les Drassanes sense número, 08001 de Barcelona, horari de 10 h. a 14 h., de dilluns a divendres)
La data màxima de presentació de sol·licituds serà el 31 d'octubre a les 14 h. Passada aquesta data només s'admetran
aquelles sol·licituds que presentin el registre de sortida de correus que certifiqui que van ser enviades dins del termini.
La presentació dels treballs per tal d'optar al premi suposa l'acceptació d'aquestes bases.
6- Resolució
Els treballs proposats seran examinats per un Jurat format per cinc persones: dos pel Museu Marítim (una d'elles
actuarà de Secretari), dos per la Universitat de Barcelona i un altre persona independent, de reconegut prestigi en el
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camp de la cultura marítima però sense cap vinculació a les anteriors institucions. Tots els membres del Jurat
disposaran de vot. El noms dels membres del Jurat es faran públics al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
Els treballs seran valorats a partir de diferents criteris: interès científic del treball presentat, metodologia del treball,
d'interès de la proposta des del punt de vista de la innovació o de l'interès general. El veredicte, que serà inapel·lable, es
farà públic el 20 de desembre del 2016. El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria.
L'atorgament o la denegació de l'ajut es notificarà per escrit a les persones interessades en un termini aproximat de
quinze dies des de la data de resolució i se'n farà publicitat mitjançant la publicació de l'acta corresponent al tauler
d'anuncis del Museu Marítim de Barcelona i es farà difusió del guanyador als mitjans de comunicació de les institucions
convocants.
En el termini d'un mes des de la data d'emissió del veredicte es podran recollir els treballs que no hagin estat
seleccionats. Si en aquest termini no han estat requerits o retirats seran destruïts.
7- Pagament del premi i presentació del treball
El pagament del premi es realitzarà en una únic abonament:
A més de l'obligació descrita a l'apartat anterior, el beneficiari o beneficiaris del premi es comprometen a proporcionar la
informació que els sigui requerida per part de la institució convocant i fer constar en qualsevol comunicació vinculada
amb el treball de recerca el suport rebut per part de la institució convocant.
Entregarà un resum del treball per a la seva publicació a la revista Drassana del Museu Marítim de Barcelona.
8- Propietat intel·lectual
L'autor/a guanyador/a d'aquest Premi, cedeix al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona els
drets d'explotació, sense exclusivitat, considerant-se i convenint amb l'autor/a a aquests efectes que: es cedeixen per
temps indefinit; sense límit territorial per a qualsevol de les modalitats i suports, els drets de reproducció i distribució del
treball premiat. El Consorci queda facultat per a la realització, per si mateix o mitjançant servei editorial públic o privat,
de totes les edicions que consideri oportunes, i amb el número d'exemplars que es decideixin lliurament. També resta
facultat per a la traducció a altres idiomes, amb els mateixos drets d'explotació. En cas que es procedís a la seva edició
per part del beneficiari, aquest haurà de fer constar que el treball va rebre el Premi de Recerca Antoni de Capmany del
Museu Marítim de Barcelona.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), les
dades dels participants s'inclouran en el fitxer del Registre General de Documents del Consorci de les Drassanes Reials
i Museu Marítim de Barcelona amb la finalitat de fer el seguiment de la convocatòria del Premi, es podran exercir els
drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, mitjançant correu electrònic a l'adreça m.maritim@mmb.cat, o per
escrit presentat en el Registre General del Consorci, Av. Drassanes, S/N, 08001- Barcelona. Pel que fa al guanyador
s'ha d'informar que es farà difusió de les seves dades, per la web del Consorci, xarxes socials on participa el Consorci,
publicacions, llibres, revistes, memòries d'activitats, filmacions i qualsevol altre mitjà de comunicació pública del
Consorci, amb la finalitat d'informar del guanyador del Premi Antoni de Capmany d'enguany.
Es farà cessió de les dades dels participants en el Premi i s'ha de d'informar que es captaran imatges del/s guanyador/s
del Premi en l'acte d'entrega del Premi i que se'n farà difusió als mitjans propis del Consorci, abans referits.
Per a més informació:
Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona
Avinguda de les Drassanes s/n 08001 Barcelona
Web: www.mmb.cat
Telèfon 933 429 920
Correu electrònic: gonzalezsin@mmb.cat
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Es sotmeten aquestes Bases per a la convocatòria del I Premi Antoni de Capmany del Museu Marítim de Barcelona,
corresponent a l'any 2016 a la preceptiva informació pública pel termini de vint dies, mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis del Consorci, així com en el Diari Oficial de la
Generalitat, mitjançant anunci de referència.
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Barcelona, 9 de juny de 2016
La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila
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