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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENITACHELL 

2582      BASES DEL IX PREMI D'INVESTIGACIÓ PUIG LLORENÇA 2020 
 

BASES DEL IX P REMI D’INVESTIGACIÓ PUIG LLORENÇA 2020 

 

Preàmbul 

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell convoca el 9é Premi d’Investigació Puig 
Llorença 2020, per tal de promoure i fomentar la Investigació sobre el Poble Nou de 
Benitatxell en els àmbits de les ciències socials, ambientals i humanes, de manera 
prioritària en els àmbits de la història, la geografia, l’antropologia, la sociologia, la 
política, l’economia, l’etnografia, el patrimoni, el turisme, els estudis de gènere, 
l’arqueologia, el patrimoni cultural i artístic, el medi ambient i la filologia. El premi 
pretén millorar i afavorir el coneixement del municipi, incentivar la difusió de la cultura i 
ampliar la historiografia local. El premi consisteix en  una beca d’investigació dotada 
amb 3.000 euros.  

 

1.- Característiques generals del premi 

El premi s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en el camp de les ciències 
socials, ambientals i humanes relacionades amb el Poble Nou de Benitatxell i el seu 
entorn municipal. 

 

2.- Candidats 

Podran optar a aquest premi investigadors i investigadores que, de manera individual o 
col·lectiva presenten una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases. En cas de 
tractar-se d’un col·lectiu, caldrà designar un responsable de l’equip, el qual serà el 
destinatari de la dotació. Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les 
circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de 
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. 
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3.- Condicions del projecte d’investigació i recerc a 

Els projectes han de ser inèdits i han de tindre una relació directa amb el Poble Nou de 
Benitatxell i el seu entorn municipal. El treball pot referir-se a la Marina Alta però ha de 
guardar una relació temàtica i documental directa amb el Poble Nou. 

Per al projecte es podran utilitzar materials ja elaborats en recerques prèvies sempre 
que s’especifique l’entitat i s’adeqüe al contingut d’aquestes bases. 

Els candidats hauran d’explicar en una memòria d’un mínim de cinc pàgines el seu 
projecte d’investigació i recerca, d’acord amb el punt 4 d’aquestes bases.  

Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les circumstàncies que 
impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions. 

Caldrà escriure el treball en valencià. 

 

4.- Presentació del projecte d’Investigació 

a) Presencialment al registre d’entrada de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, 
dins de l’horari d’atenció al públic i amb l’original del Document Nacional d’Identitat. 

b) Telemàticament mitjançant la seu electrònica de la web de l’Ajuntament del Poble 
Nou de Benitatxell. 

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

1. Sol·licitud signada per qui faça la petició o per algú que represente l’equip de 
treball amb la corresponent acreditació, sense perjudici de l’organització interna del 
treball que el grup adopte, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o de qualsevol 
document acreditatiu. 

2. El currículum de la persona sol·licitant o de cadascun dels membres del grup 
participant. 

3. Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 
4. Memòria del projecte d’Investigació i recerca (3 còpies), preferentment en format 

digital (word o pdf). Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, el seu 
interés científic, la metodologia i el calendari previst, les fonts que  i la bibliografia 
que s’utilitzarà, i una aproximació a l’esquema a seguir en la recerca. Aquesta 
memòria haurà de tindre un mínim de cinc fulls i un màxim de deu 
(aproximadament entre 10.500 i 21.000 caràcters sense espais). 

5. Títol del projecte. 
6. Descripció dels objectius. 
7. Hipòtesi, metodologia i pla de treball. 
8. Fonts documentals i bibliografia. 
9. Pressupost detallat. 
En el cas que la documentació presentada siga correcta o incompleta, es requerirà per 
escrit al sol·licitant perquè s’esmene o es complemente en un termini no superior a 
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deu dies hàbils, amb l’advertiment que si incompleix el termini esmentat, s’arxivarà la 
sol·licitud sense cap tràmit posterior. 

 

 

5.- Termini de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOP d’Alacant i fins al 30 de juliol de 2020 (ambdós inclosos) al 
registre general de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell en format preferentment 
digital. 

S’admetran les obres enviades per correu amb mata-segells d’aquesta data o 
anteriors. 

 

6.- Composició del jurat 

El jurat estarà format, com a mínim, per cinc persones de prestigi reconegut, 
relacionades amb el món de la cultura i la investigació. 

 

7.- Procés de selecció 

El jurat analitzarà i avaluarà els projectes i seleccionarà aquell que tenint en compte 
els criteris següents, siga mereixedor del premi: ajust a la temàtica proposada, 
aportació de noves dades de recerca local que permeta conéixer noves fonts 
documentals o modificar la interpretació tradicional, la coherència i la viabilitat del 
projecte, la solvència científica suficient, originalitat de l’enfocament i qualitat literària. 

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar als aspirants 
per comprovar la seua idoneïtat per a portar a terme el treball proposat i suggerir-li la 
modificació i/o ampliació del projecte. 

El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi i es competent per a resoldre 
qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases. 

 

8.- Veredicte del jurat 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i farà la valoració de les sol·licituds abans del 8 
d’octubre de 2020. 

Els projectes no guanyadors es podran arreplegar a la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell durant el període d’un mes a partir del dia 
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següent de fer-se públic el veredicte del jurat. Transcorregut aquest termini seran 
destruïts. 

 

9.- Dotació del premi 

El premi, que es concedirà a un sol projecte, té una dotació de 3.000 euros (subjecte a 
les retencions establertes en la legislació vigent). El seu import es farà efectiu en tres 
lliuraments. 

El pagament del premi s’efectuarà en els terminis següents:  

• Un 35% de l’import a l’adjudicació del guanyador/a.  
• Un 35% de l’import total als tres mesos després d’haver iniciat els treballs 

d’investigació. L’Ajuntament revisarà que l’investigador/a està realitzant la 
investigació d’acord al projecte presentat. 

• El 30 % restant després de la presentació de l’estudi acabat.  
Per a rebre el darrer pagament, l’autor/a haurà de comptar amb l’Informe favorable 
dels membres del jurat. En cas de no dur endavant el projecte, la persona becada es 
compromet a tornar les quantitats rebudes. 

 

10.- Seguiment del treball 

Una vegada atorgat el premi, el jurat, si escau, podrà nomenar un tutor per a fer el 
seguiment del treball i l’assessorament del treball. En la segona quinzena d’agost el/la 
beneficiar/beneficiària presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament, una memòria 
que reflectisca l’estat de la investigació, amb l’objectiu de valorar el seu 
desenrotllament. El jurat tindrà la capacitat de fer-hi les consideracions necessàries i, 
fins i tot, suspendre’n la investigació si es considera oportú. 

 

11.- Extinció del dret del premi 

El dret del premi s’estingirà en els supòsits següents: 

• Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seua 
realització no són prou satisfactoris. 

• Si la persona becada incompleix qualsevol de les obligacions assumides. 
L’extinció del premi implicarà la cancel·lació del pagament pendent i la devolució del 
primer pagament, sense perjudici que s’exigisquen les responsabilitats que se’n 
puguen derivar. 

 

12.- Lliurament del treball  
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La realització del projecte escollit tindrà una duració de nou mesos a partir de la data 
de la notificació de concessió del premi. Si el jurat ho creu oportú, vistes les directrius 
del treball i la feina feta, i a petició de l’autor, podrà prorrogar tres mesos la data de 
lliurament del treball enllestit. El premiat haurà de lliurar en el registre d’entrada de 
l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell tres exemplars del treball acabat tot en 
suport informàtic (word o pdf). 

 

13.- Propietat del treball 

Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament del Poble Nou de 
Benitatxell, qui fent menció del nom de l’autor/a, es reserva el dret d’edició i publicació 
del treball complet o en forma d’opuscle, si ho creu convenient. L’autor/a es 
comprometrà a adequar els originals del treball –si convinguera- i supervisar-ne la 
publicació sense gratificacions complementàries. No obstant això, si una vegada 
transcorreguts dos anys, el treball no s’haguera publicat, o no s’haguera començat el 
procés de publicació, l’autor/a podrà disposar-ne lliurement i publicar-lo pel seu 
compte. Caldrà que ho comunique abans a l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell i 
que faça constar en la publicació que el treball va obtindre el 9é Premi d’Investigació 
Puig Llorença. 

 

14.- Acceptació de les bases 

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigeix una causa justificada i 
d’interpretar aquelles qüestions que es puguen suscitar i que no hi estiguen 
expressament contemplades. 

 

15.- Protecció de dades personals 
En compliment de l’Art. 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 
2016/679 i Art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals, los dades, que procedeixen directament 
de l’interessat, seran recollides baix la responsabilitat de l’Ajuntament del Poble Nou 
de Benitatxell, amb la finalitat de “Gestió d’activitats socioculturals i biblioteca”. La base 
legal que ens permeta tractar les seues dades és el RGPD UE 2016/679, Art. 6.a 
“Consentiment explícit de l’interessat”; i 6.e “el tractament és necessari per al 
compliment d’una missió realitzada en interés públic”. No es preveuen cessions de 
dades. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la 
qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren 
derivar a l’esmentada finalitat i del tractament de les dades. Serà d’aplicació allò 
disposat en la normativa d’arxius i documentació. Té dret a accedir a les seues dades 
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personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, 
sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen 
necessàries per a les finalitats que foren recollides. En determinades circumstàncies, 
els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en eixe 
cas les podrem conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En 
determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, 
els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Es pot consultar la 
informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en 
https://benitatxell.sedelectronica.es/privacy. 

 

El Poble Nou de Benitatxell, 4 de març de 2020. 

 

L’alcalde. Miguel Ángel García Buigues. 
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