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Exp. 2019050204 - C. 12.073.046
Drets Socials i Cooperació

EDICTE DE LA CONVOCATÒRIA 2020 -2021 DE LA BECA 8 DE MARÇ, D'ESTUDIS
HISTÒRICS DE LES DONES A GIRONA

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en la sessió de 13 de desembre de
2019, ha aprovat la convocatòria de la Beca 8 de març d'estudis històrics de les dones a
Girona 2020-2021, que es transcriu tot seguit, que es regeix per les bases aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2019.

CONVOCATÒRIA 2020 -2021 DE LA BECA 8 DE MARÇ, D'ESTUDIS HISTÒRICS DE LES
DONES A GIRONA

1. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de la “Beca 8 de Març, d’estudis històrics de les
dones a Girona”. Aquesta beca està destinada a promoure la recerca i la recuperació de la
història de les dones que han construït la història de Girona al llarg dels segles. La voluntat
és incentivar l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història i afavorir una
lectura crítica que qüestioni la mirada androcèntrica establerta tradicionalment envers el
passat.
En aquest sentit, quant al que valora el Jurat, a partir del que disposa la 2a base de la Beca,
es tindrà específicament en compte que els projectes presentats:
•
•
•
•
•

•
•

Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere (demostrable en la
proposta de metodologia i bibliografia i en continguts i temàtica).
Tinguin en compte la interdisciplinarietat en el tractament de matèries i mirades.
Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no
hagin estat presentats a altres beques o concursos).
Potenciïn el coneixement històric a l’entorn de diversos temes.
Proposin una metodologia específica, viable i plural (la metodologia de recerca
històrica i historiogràfica demostrable partint de l’ús de fonts històriques i de criteris
científics en recerca històrica; també, la referència bibliogràfica i documental
adequada segons les precisions anteriors: perspectiva de gènere, historiografia
científica, innovació...).
Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en relació
amb l’entorn i la realitat que l’envolta (posant en relació amb l’entorn i amb les
dinàmiques socials del moment històric d’estudi).
Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de
recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà.

2. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina
La beca d’aquesta convocatòria és amb càrrec a l’assignació pressupostària 2019 141 23160
48000 “Subvenció Beca 8 de març” del pressupost municipal de l’exercici 2019, i en el seu
cas el crèdit que s’habiliti l’exercici 2020, condicionant l'efectivitat de la despesa a l'aprovació
definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2020, segons el disposat a la base 29a de
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les Bases d’Execució del Pressupost 2019, o acord de pròrroga del pressupost d'enguany
en els termes previstos a l'article 169.6 del Reial Decret 2/2004 i base 6a del pressupost.
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El primer any s’hi destina fins a un màxim de tres mil euros (3.000,00 €) corresponent al 50%
de la beca. El segon any es destinarà com a màxim el mateix import.

3. Sol·licituds i termini de presentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar a la seu electrònica del Registre, en el model
normalitzat, adjuntant la documentació que s’indica a la base 5 de les bases específiques
reguladores, que estarà a disposició de les persones sol·licitants a la seu electrònica de
l’Ajuntament
de
Girona,
i
segons
el
que
estableix
la
normativa
vigent:https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1421.html
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà el 31 de
gener de 2020; en qualsevol cas almenys hauran passat dos mesos a partir de la publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, la qual cosa
estarà anunciada al web de la Beca (www.girona.cat/beca8m).

4. Resolució, òrgan competent i notificació
Resoldrà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, a proposta del Jurat, el qual
es pronunciarà dins el termini d’un mes des del termini de presentació de sol·licituds. La
decisió serà notificada individualment per correu electrònic.

5.

Justificació

El termini de presentació de la recerca becada finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020,
per la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

6. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà interposar
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Girona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.

7. Publicitat
De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre de 2015, la
Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions la
convocatòria específica d’aquestes bases així com el seu extracte per a la seva publicació
en el BOP de Girona.
Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i al web
de l’Ajuntament de Girona.
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Disposició addicional
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert a
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de 2015, i a
la resta de normativa aplicable.
Girona, a data de la signatura electrònica
L’alcaldessa

Marta Madrenas Mir

