Ajuntament de Pedreguer

1a EDICIÓ DE LA BECA PREMI D’ESTUDIS
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
PRIMERA.- OBJECTE
L'objecte de les presents bases és la regulació dels Premis Municipals
a la investigació: 1a Edició de la Beca Premi d’Estudis amb perspectiva de
gènere 2017. La Beca Premi s'atorgarà a les persones que complint amb les
bases de la convocatòria, siguen mereixedores del guardó a proposta de la
Comissió Seleccionadora, nomenada per la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament
de Pedreguer.
SEGONA.- PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries de la beca premi totes les persones que
complisquen amb les següents bases.
TERCERA.- PREMI BECA D’ESTUDIS
El projecte que resulte guanyador rebrà un premi net de 1.800 Euros.
BECA PREMI D’ESTUDIS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
1.- Podran optar a la beca premi tots els avantprojectes d’investigació
històrics amb perspectiva de gènere, sobre la vida de diverses dones de
Pedreguer destacades per alguna raó en l’ àmbit de la cultura, l’esport o en
qualsevol aspecte de la vida del municipi . Ha de ser un avantprojecte de
recerca basat en fonts orals o escrites sobre la vida de les següents dones
(aquesta llista no és tancada, es poden investigar a més dones destacades per
alguna raó en l’àmbit de la cultura, l’esport o en qualsevol aspecte de la vida
del municipi):
Rosario Bañón Puigcerver (1928-2001): comare a Pedreguer entre el
1953 i el 1993.
Maria “la Levita”: dona de Pedreguer que va fer-se càrrec, ella sola, de les
seues terres i propietats.
Ofèlia Ramis i Ramis (1927-1987): educadora, música i historiadora de
Pedreguer. Va destacar-se sobretot en la recuperació de tradicions musicals,
rondallístiques i culturals valencianes.
Isabel Pons: poetessa de Pedreguer.
Rosa Fornés Marco: fotògrafa professional de Pedreguer.
Rosario Ferrer Server: cantant del poble que triomfà a Barcelona en la
modalitat de “Triple Ligera” de Sarsuela abans de la Guerra civil.
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BASES REGULADORES DELS PREMIS MUNICIPALS A LA INVESTIGACIÓ
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CINQUENA.- PUBLICITAT DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
Les presents Bases es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament
(www.pedreguer.es) i en els taulers d'anuncis municipals.
SISENA.- FORMALITZACIÓ DE LA SOL.LICITUD
1. TERMINI I PRESENTACIÓ DELS AVANTPROJECTES
D’INVESTIGACIÓ
a. El termini per a la presentació de avantprojectes serà des de l'endemà
de la publicació de les Bases aprovades per la Junta de Govern Local fins el 10
de febrer de 2018.
b. La documentació exigida haurà de presentar-se a l’Ajuntament, Carrer
de l'Ajuntament, 7, 03750 Pedreguer (Alacant). També podran presentar-se per
qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Dades personals i currículum de l’autor/a. Si es tracta d’un projecte col·lectiu,
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QUARTA.- CRITERIS DE CONCESSIÓ
La Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer designarà, a
proposta de la Regidoria d’Igualtat, una Comissió Seleccionadora que
proposarà el nom de l’avantprojecte seleccionat. Les persones que integren la
Comissió seran titulades universitàries i/o especialistes acreditades en les
matèries objecte d’investigació. Tanmateix, participaran en aquesta Comissió
dues persones membres de la Comissió d’Igualtat de Pedreguer.
Per a fer la seua proposta de concessió, la Comissió valorarà els
avantprojectes d’estudi presentats. Sobretot es valorarà la inclusió de la
perspectiva de gènere en el mateix, així com el seu rigor metodològic i científic.
La Comissió seguirà per a les seues deliberacions el sistema de
votacions successives eliminatòries, fins que sols queden dues persones
finalistes, entre els/les quals es proposarà el avantprojecte d’investigació per
major nombre de vots.
Abans de prendre la seua decisió, la Comissió podrà entrevistar els/les
autors/autores en relació al seu projecte d’investigació per tal de fer els
aclariments escaients.
Si els avantprojectes presentats no reuniren les condicions suficients, el
Jurat podrà declarar deserta la Beca Premi.
Una vegada publicat l'avantprojecte seleccionat, el/a investigador/a
disposarà d'un període de huit mesos per a presentar la investigació final. Si la
investigació presentada no reuneix les condicions suficients, el Jurat podrà
declarar deserta la Beca Premi.
Requisits mínims del projecte guanyador:
Projecte amb títol, metodologia i resultats de l’estudi.
Introducció de la perspectiva de gènere en l’estudi.
Format Times New Roman 12, interlineat senzill.
Extensió màxima 50 fulles per una cara, extensió mínima 25 fulles per
una cara.
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caldrà aportar les dades de tots els/les components.
b) Avantprojecte d’investigació, requisits mínims:
Avantprojecte amb títol, esquema del treball i metodologia.
Format Times New Roman 12, interlineat senzill.
Extensió màxima 10 fulles per una cara, extensió mínima 3 fulles per una cara.
d) Declaració responsable del beneficiari/a:
- Que les dades exposades en la sol·licitud són certes.

B. Resolució
B.1. Correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment de
concessió de les beques premis en règim de concurrència competitiva.
B.2. La proposta de concessió de l'òrgan col·legiat es formularà a través de
Proposta de Regidoria d’Igualtat que es presentarà en la Junta de Govern Local
per a l'adopció de l'acord de concessió, prenent com a base l’Acta de la
Comissió Seleccionadora.
B.3. El termini de resolució de concessió de la beca premi serà el 23 de
novembre de 2018. Si transcorregut l’esmentat termini no s’ha fet pública la
resolució, el premi es considerarà denegat.
C. Publicació de la resolució
C.1. L'acord municipal resolent el procediment es donarà a conéixer en
acte públic el 25 de novembre de 2018 i es publicarà en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Pedreguer i en la pàgina web de l'Ajuntament
(www.pedreguer.es).
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SETENA.- ORDENACIÓ DEL PROCEDIMENT
A. Instrucció
A.1. La Instrucció del procediment es durà a terme per la Regidoria
d’Igualtat. Correspondrà a les persones instructores realitzar d'ofici quantes
actuacions estimen necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i documents en virtut dels quals ha de formular-se la
proposta de resolució.
A.2. Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
a) Mecanització i revisió de la documentació i si és el cas, notificació de la
necessitat d'esmena.
b) Avaluació tècnica en què es verificarà el compliment dels requisits per a
seleccionar l'avantprojecte que més s'ajusta a les condicions de les bases de la
beca premi d’investigació.
c) Emissió de l'Acta de la selecció de l'avantprojecte guanyador.
d) Avaluació tècnica en què es verificarà el compliment dels requisits per a
adquirir la condició de beneficiari del premi d’investigació.
e) Emissió de l'Acta d'adjudicació de la Beca Premi.
f) Seguiment i justificació de la Beca.
A.3. La supervisió de l'avaluació tècnica de cada sol·licitud es farà per part
d'una Comissió de Valoració, formada per les persones que la Comissió
d’Igualtat considere oportunes.
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DISPOSICIÓ FINAL
1.-Les presents Bases entraran en vigor l'endemà de la seua publicació.
2. La resolució d'aprovació de les presents bases posa fi a la via administrativa.
D'acord amb el que establix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques contra la present
convocatòria i les seues bases reguladores es pot interposar recurs contenciós
administratiu dins del termini de dos mesos des del dia següent al de la
disposició impugnada o la notificació o publicació de l’acte.
3. Les dades de caràcter personal relatives als documents a què es fa
referència en les presents bases seran tractades d'acord amb el que establix la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
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