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ANNEX. BASES DE LA BECA 8 DE MARÇ, D'ESTUDIS HISTÒRICS DE LES 
DONES A GIRONA 
 
 
Bases de participació 
 
1. Objectius 
 
La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través 
de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles. 
 
La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la 
gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de 
noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir 
la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la 
perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric. 
 
La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal 
d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al 
desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la 
societat. 
 
 
2. Valoració dels projectes 
 
Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les 
relacions entre gèneres un pes important en els esdeveniments i en l’evolució de les 
societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes 
de recerca que: 
 

- Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere. 
- Tinguin en compte la interdisciplinarietat. 
- 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. 
- Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en 

relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.  
- Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de 

recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà. 
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3. Participació 
 
Poden participar-hi totes les persones interessades en els estudis d’història de les 
dones a Girona, individualment o en grup. Si és un grup, la primera persona signant 
serà la representant del projecte i del grup a efectes de comunicació i pagaments.  
Per completar l’expertesa necessària en història i/o perspectiva de gènere, el projecte 
pot comptar amb la tutorització d’una persona experta titulada. 
 
 
4. Dotació econòmica 
 
L’import de la dotació econòmica per a cada convocatòria es fixarà en cadascuna 
d’elles i estarà subjecte a l’aprovació anual del pressupost municipal i a les retencions 
legals establertes. 
 
 
5. Requeriments 
 
Caldrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Girona la documentació 
següent. En el cas de persones jurídiques la presentació serà obligatòriament a la seu 
electrònica del Registre: 
 
a. Sol·licitud de participació mitjançant el següent tràmit: 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1421.html 
 
S’hi consignarà un telèfon i una adreça electrònica. 
 

b. Un currículum per persona de 2 pàgines com a màxim.  És recomanable que 
s’especifiquin els aspectes i mèrits que demostrin capacitat formativa per abordar 
els estudis històrics amb perspectiva de gènere. Si escau, el currículum de la 
persona tutora, que tingui en compte les mateixes qüestions anteriors, i de màxim 
2 pàgines. 
 

c. Projecte, en format PDF no protegit, de màxim 15 pàgines A4 a 1’5 d’espai 
interlineal, amb el contingut següent: 

 
1. Títol. 
2. Resum de la proposta de recerca en què s’hi assenyalin no més de 3 punts 

clau (màxim 150 paraules). L’Ajuntament podrà fer públic aquest resum. 
3. Justificació de la proposta des de la perspectiva d’història de les dones. Es pot 

complementar amb una justificació annexa, d’una pàgina, de la persona tutora. 
4. Metodologia de treball, amb una justificació i la llista de tots els punts a seguir. 
5. Fons de consulta (especificats i justificats d’acord amb la proposta i l’objectiu 

de la recerca). 
6. Bibliografia (especificada i justificada segons la proposta i a l’objectiu de la 

recerca). 
7. Propostes de divulgació dels resultats de la recerca (publicació, exposició, 

bases de dades, aplicacions interactives, etc.), amb una memòria econòmica 
que especifiqui les partides a càrrec de la beca i les que són propostes per a 
altres agents. 

8. Si escau, annexos i suports gràfics i/o audiovisuals. 
 
 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1421.html


 
6. Concessió de la beca 
 
Aquesta beca l’atorgarà un Jurat presidit per l’alcaldessa de Girona i format per: 
- la regidora d’Igualtat;  
- una representació de l’Arxiu Municipal de Girona;  
- una representació del Museu d’Història de la Ciutat; 
- una representació de l’Institut d’Estudis Gironins; 
- dues representacions de la Universitat de Girona; 
- Un tècnic/a d’igualtat de gènere, amb funció de secretaria. 
 
El nomenament del Jurat es farà per decret de l’Alcaldia i haurà de ser paritari d’homes 
i dones. Les representacions que per la seva naturalesa poden recaure indistintament 
en dona o home, faran una proposta mixta d’home i dona, de manera que en formar el 
Jurat es pugui obtenir tal paritat.  
 
Les persones que integren el Jurat no poden dirigir cap equip d’investigació dels 
treballs presentats ni formar-ne part. 
 
La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la 
beca. S’establirà un torn de reserva en cas que la persona o les persones 
guanyadores renunciessin a la beca.  
 
El Jurat pot nomenar, si ho considera oportú, una persona coneixedora del tema de la 
convocatòria perquè faci el seguiment del treball. L’Ajuntament es reserva el dret de 
ser informat en tot moment de l’estat d’execució i evolució de la investigació. A tal fi, 
dins el termini d’un mes de la concessió de la beca, la persona becada proposarà i 
acordarà amb el Jurat un calendari de la recerca amb almenys tres fases, amb un 
informe (format PDF) de l’estat de la recerca; al final de cadascuna es podrà realitzar 
una reunió de seguiment en la que el Jurat podrà decidir si la qualitat del fet i previst és 
suficient com per prosseguir la recerca, alhora que podrà proposar millores. 
 
El treball d’investigació beneficiari de la beca no podrà optar a altres ajuts, premis o 
subvencions que l’Ajuntament atorgui durant el curs de la investigació. En cas d’ajuts 
econòmics procedents d’altres institucions els autors o autores hauran de comptar 
amb el consentiment de l’Ajuntament per a gaudir-ne. 
 
El Jurat autoritzarà a la o les persones becades a absentar-se per motius de maternitat 
o de paternitat, durant tot el temps que duri el permís d’acord amb la legislació 
aplicable en aquesta matèria, i sense que això impliqui la pèrdua de la condició de 
persona beneficiària, a petició instada per aquesta. Els requisits per a fer efectiu 
aquest dret els determina el Jurat en cada cas, segons el que demani la dita persona 
conciliant-ho amb l’ interès de la recerca, tot d’acord amb el disposat a l’article 11 i 
altres aplicables de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 
7. Lliurament de la recerca 
 
La persona o les persones becades es comprometran a lliurar el treball d’investigació 
en el termini establert. S’haurà de presentar una instància per seu electrònica 
sol·licitant del darrer pagament i adjuntant els següents fitxers en català i en format 
PDF no protegit: 
 



d. Memòria de la recerca. Si conté imatges s’hauran d’incloure en format JPG 
de la millor resolució possible (per impressions). En cas que resultats de la 
recerca siguin materials audiovisuals es lliuraran en un format i pes 
compatible amb YOUTUBE. En el cas que es facin enregistraments, se 
n’haurà de lliurar els fitxers originals, en format de captura, al Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge, i passaran a formar part de Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona. Sempre, si 
escau, s’hi haurà d’adjuntar un PDF de l’autorització de les persones 
enregistrades, per tal que les memòries puguin ser publicades o utilitzades en 
investigació, feta amb el model que faciliti aquest Centre. 

 
e. Resum de les conclusions de la recerca que reculli sintèticament els aspectes 

que poden ser de més interès comunicatiu per a la ciutadania. 
 

f. Recomanacions per a la difusió del resultat proposades a altres agents (les 
accions de difusió amb càrrec a la beca formen part de la Memòria). També, 
la recomanació de denominacions rellevants per incorporar reconeixements 
en un nomenclàtor públic i fets susceptibles d’incorporar a les efemèrides de 
la ciutat. 

 
g. Valoració de l’experiència i suggeriment de millora a les bases de la beca. 

 
El Jurat es reserva el dret a declarar no acceptable el treball lliurat si no assoleix la 
qualitat adequada i establerta ja a les bases. 
 
 
8. Obligacions de les parts 
 
La persona o les persones becades es comprometen a: 
 
1. Participar en els actes de presentació pública del resultat de la recerca i 

d’intercanvi del treball que convoqui l’Ajuntament entorn el 8 de març següent al de 
la finalització de la recerca. 

 
2. Realitzar gratuïtament una activitat divulgativa dins de la programació municipal o 

un taller pedagògic organitzat per l’Ajuntament o per un altre agent cultural 
autoritzat. Aquests actes seran gratuïts per a tothom. Les característiques i les 
dates de realització s’hauran de fixar per conveniència de l’entitat o l’agent cultural 
que aculli l’activitat. 

 
3. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Girona en qualsevol acte de 

comunicació pública posterior a la concessió, i en les edicions i presentacions 
futures dels resultats de la recerca. 

4. Lliurar a l’Ajuntament dos exemplars del material que s’editi o reediti amb els 
resultats del projecte becat. 

 
L’Ajuntament tindrà els drets de reproducció, distribució i comunicació pública del 
treball becat en exclusiva per un període màxim de dos anys, a comptar del dia del 
lliurament. A partir dels dos anys també els tindrà la persona o persones autores del 
treball. Si aquestes en volen disposar abans, ho haurà d’autoritzar explícitament i per 
escrit l’Ajuntament. En el cas que el treball sigui publicat, l'autorització comprendrà una  
primera edició i una primera reimpressió. 
 



L’Ajuntament podrà establir, dins del termini dels dos anys esmentats, els criteris de 
comunicació pública que cregui més adients, quant a disseny, format i presentació de 
la publicació o del mitjà utilitzat. 
 
L'Ajuntament s'obliga a respectar els drets morals de la persona o persones autores 
del treball en qualsevol ús que en faci. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de decisió per a qualsevol qüestió que pugui sorgir i 
que no estigui prevista en aquestes bases. 
 
La participació implica l’acceptació total d’aquestes bases. El seu incompliment per 
part de la persona o les persones beneficiàries pot ser causa d’anul·lació total o parcial 
de la beca. 
 
 
9. Publicitat 
 
Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona i al web municipal. La convocatòria per a la 
concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) de Girona, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona 
i al web municipal. 
 
 
10. Regulació jurídica 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (RLGS). 
 
L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes 
autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de 14 de setembre de 2015 i 
Publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015. 
 
La convocatòria i concessió de la subvenció objecte d’aquestes bases es regulen per 
les mateixes bases, per les bases d’execució del pressupost municipal i per la 
normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
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