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La Junta Rectora del Organismo Autónomo Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se reserva la interpre-
tación de las bases generales y específicas de esta Convo-
catoria de Ayudas a la Investigación.

Modalidades.
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert esta-

blece en la presente Convocatoria las modalidades de Ayuda
a la Investigación que a continuación se reseñan, con arreglo
a las bases específicas que se exponen seguidamente:

I. Ayudas de Apoyo a la Investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

II. Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en
Ciencias Sociales y Humanidades

Convocatoria y bases específicas de las diversas mo-
dalidades:

I. Ayudas de Apoyo a la investigación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert convo-
ca 6 Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades dotadas con un máximo de dos mil quinientos
euros (2.500,00 ) cada una, con arreglo a las bases gene-
rales establecidas y la siguiente base específica:

Única.
Podrán concurrir titulados universitarios que pretendan

realizar o estén realizando Memorias de Licenciatura, Pro-
yectos Fin de Carrera, trabajos para el Diploma de Estudios
Avanzados, trabajos de Fin de Máster o equivalentes. En
ningún caso los solicitantes podrán estar vinculados en
calidad de docentes a los centros universitarios.

Se prestará especial atención a los temas que se
vinculen a la provincia de Alicante o que supongan en su
desarrollo un avance de la investigación que se realice en los
centros de investigación presentes en la misma.

Se prestará especial importancia a aquellas investiga-
ciones cuyo objetivo sea el estudio, ordenación o cataloga-
ción del fondo bibliográfico y archivístico del Instituto, inclui-
dos los archivos relativos a la propia institución.

El jurado se reserva el derecho de conceder un número
menor de ayudas si no hubiera suficientes solicitudes con la
calidad idónea.

II. Ayudas para la realización de Tesis Doctorales en
Ciencias Sociales y Humanidades

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert convo-
ca 10 Ayudas a la Investigación para la realización de Tesis
Doctorales, dotadas con un máximo de cinco mil euros
(5.000,00 ) cada una, con arreglo a las bases generales y
la siguiente base específica:

Única.
Podrán optar a estas Ayudas aquellos estudiantes de

doctorado que acrediten, mediante certificación oficial de la
universidad correspondiente, haber sido admitidos a un
Programa de Doctorado, habiendo obtenido el total de crédi-
tos exigidos en los Programas de Doctorado o haber realiza-
do un Máster Universitario y tener inscrito el proyecto de
Tesis Doctoral en la Comisión de Doctorado.

Se prestará especial atención a los temas que se
vinculen a la provincia de Alicante o que supongan en su
desarrollo un avance de la investigación que se realice en los
centros de investigación presentes en la misma.

Se prestará especial importancia a aquellas investiga-
ciones cuyo objetivo sea el estudio, ordenación o cataloga-
ción del fondo bibliográfico y archivístico del Instituto Alican-
tino de Cultura Juan Gil-Albert.

El jurado se reserva el derecho de conceder un número
menor de Ayudas si no hubiera suficientes solicitudes con la
calidad idónea.

Alicante, 16 de enero de 2012
LA PRESIDENTA. Fdo: Luisa Pastor Lillo. LA SECRE-

TARIA. Fdo: M. José Argudo Poyatos

ANUNCIO

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA INVESTIGACIÓ 2012
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per tal de

contribuir al desenvolupament de la investigació en Ciències

Socials i Humanitats a la província d’Alacant, i de donar
suport a les experiències complementàries a la formació
docent i al desenvolupament d’actituds investigadores, con-
voca ajudes a la investigació d’acord amb les següents
bases generals i específiques de cada modalitat:

Bases generals:
Primera
Podrà concórrer a aquesta convocatòria qualsevol per-

sona o grups de persones que vulguen dur a terme un
projecte d’investigació, si bé, en aquest últim supòsit, el grup
designarà un dels seus components com a representant
davant l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

En cap cas, individualment o formant part d’un equip, es
podrà optar a més d’una modalitat d’ajudes a la investigació.
L’incompliment d’aquest criteri comportarà la desestimació
de la totalitat de les sol·licituds presentades. Seran també
desestimades les sol·licituds que no s’ajusten a les condicions
expresses de cada modalitat segons les corresponents ba-
ses específiques.

Segona
Els projectes han de ser originals i inèdits.
Tercera
Els interessats han de presentar les sol·licituds per

triplicat a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. El
termini per a la presentació finalitzarà el 31 de març de 2012.
Les peticions s’han de formalitzar necessàriament en els
impresos de cada modalitat, que es trobaran a disposició
dels interessats a la Secretaria de l’esmentat Institut i en el
lloc web http://www.dip-alicante.es/gilalbert.

La sol·licitud ha d’incloure el curriculum, la certificació
acadèmica oficial compulsada de la persona (o, si s’escau,
de cadascun dels membres del grup que sol·licita l’ajuda) i la
memòria tècnica del projecte, que haurà d’incloure: títol,
introducció (finalitat del projecte, antecedents, estat actual
de coneixements i bibliografia), objectius (hipòtesi de partida
i objectius concrets), metodologia i pla de treball (activitats o
tasques i planificació temporal) i pressupost detallat. Quan
es necessite la utilització d’equips instrumentals o altres
instal·lacions complexes, caldrà especificar el centre, el
laboratori, etc., on es durà a terme, i s’haurà d’aportar a més
l’autorització escrita del responsable d’aquestes instal·lacions
perquè la persona o el grup que sol·licita l’ajuda les puga fer
servir.

Totes les sol·licituds de qualsevol modalitat han d’anar
acompanyades d’un informe del director del treball o de la
tesi doctoral on es faça constar que la investigació ha estat
iniciada i que reuneix les condicions de termini per a la
finalització.

La documentació serà presentada a la Secretaria de
l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Diputació Pro-
vincial, carrer Sant Ferran, 44, 03001 Alacant, o enviada per
correu certificat dins el termini previst, cosa que es justificarà
amb el mata-segells imprès de l’oficina de correus.

S’entendrà que els sol·licitants reuneixen els requisits
exigits en la convocatòria si acrediten que els compleixen el
dia en què finalitza el termini per a presentar les sol·licituds.

Quarta
El Jurat, constituït pels membres de la Comissió

d’Investigació i Avaluació de Publicacions de l’Institut Alacantí
de Cultura Juan Gil-Albert, serà designat per la Junta Recto-
ra. Hi exerciran com a president i com a secretari el president
i el secretari de l’Organisme Autònom, o les persones en qui
aquests deleguen. Proposarà a la Junta Rectora la concessió
de cadascuna de les ajudes, en totes les modalitats. La
proposta de concessió de les ajudes es farà sobre la base
dels informes confidencials que elaboren els membres de la
Comissió d’Investigació i Avaluació de Publicacions de l’Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert i els experts consultats.
Cada un dels projectes serà avaluat per dos membres de la
Comissió (o dels experts consultats), basant-se en l’avaluació
anònima pel sistema de parells.

La decisió de les ajudes es donarà a conèixer a partir de
l’aprovació en la Junta Rectora de l’Organisme Autònom.

Les sol·licituds desestimades que no siguen retirades
pels interessats seran destruïdes a partir l’1 d’agost de 2012.
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Cinquena
El Jurat, d’acord amb l’interés científic i investigador de

les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria i el nom-
bre d’ajudes oferides en cada modalitat, ha de fixar l’ajut
econòmic que es concedeix a cadascun dels projectes
seleccionats fins al màxim especificat per a cada ajuda en les
diverses modalitats. El Jurat, en tot cas, en podrà declarar
deserta la convocatòria.

Sisena
La decisió del Jurat serà inapel·lable i preveurà poder

cobrir possibles renúncies dels interessats a les ajudes
concedides: per a tal finalitat proposarà a la Junta Rectora de
l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, com a reserva a
aquest efecte, fins a tres projectes entre aquells que han
merescut una avaluació favorable i no s’han pogut finançar
per raons d’estricta limitació pressupostària.

Setena
L’aprovació de les resolucions del Jurat en la Junta

Rectora es comunicarà per escrit als sol·licitants, els quals
hauran d’acceptar-la per escrit, en el termini de 20 dies
naturals, amb expressa declaració jurada de no ser
beneficiaris de cap tipus de beca o ajut econòmic d’altres
entitats públiques o privades per als mateixos fins. En
conseqüència, aquests ajuts a la investigació són compati-
bles amb una activitat laboral remunerada o una beca salari
de recerca universitària, sempre que siguen per a fins
diferents als ajuts concedits amb càrrec a aquesta
convocatòria.

L’import de l’ajuda s’ha d’abonar en els següents terminis:
un 50% després de l’acceptació per escrit; el 50% restant,
després de la presentació i definitiva aprovació del treball
final. Aquest treball final ha d’anar acompanyat amb un
resum de 15 folis (màxim) a espai i mig, i del vistiplau del
director. Del treball i del resum se n’han d’aportar a més còpia
en suport informàtic (els textos s’han de presentar en Word
i les imatges en format JPEG), i hauran de ser lliurats abans
de l’1 de novembre de 2013.

A cada pagament s’efectuarà la retenció corresponent
al IRPF.

Vuitena
Si un mes abans de finalitzar el termini de lliurament es

preveiés la impossibilitat de lliurar el treball final, l’interessat
podrà sol·licitar una ampliació del termini. La sol·licitud
d’ampliació de termini, avalada per un informe del director del
treball, haurà de ser aprovada per la Junta Rectora.

De la mateixa manera, la Junta Rectora podrà concedir
el termini que consideri oportú per a la necessària reelaboració
si el treball presentat fóra considerat insuficient per no assolir
els objectius mínims previstos en la proposta inicial.

Si conclosa l’ampliació del termini, el treball final tampoc
fóra presentat i/o aprovat, el beneficiari de l’ajuda, o si escau,
el representant del grup, quedarà obligat a retornar a l’Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert l’import íntegre de les
quantitats rebudes a compte, dins el termini i en el compte
corrent que se li indique en la resolució de la Junta Rectora
que anul·le aquesta ajuda.

Novena
El treball final depositat en l’Institut Alacantí de Cultura

Juan Gil-Albert podrà ser consultat pels investigadors, amb
el previ permís escrit de l’autor. Transcorreguts dos anys des
de la recepció, el treball podrà ser lliurement consultat a la
seu de l’Institut.

Desena
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert es reserva

el dret de publicació dels resultats obtinguts, si ho considera
oportú, durant el termini màxim de dos anys des de la
recepció del treball final. Igualment, podrà publicar el resum
lliurat pel beneficiari acompanyant el treball final.

Onzena
En el cas de publicació de la totalitat o part dels resultats

obtinguts en una altra entitat, un altre organisme o una altra
institució, s’ha d’informar per escrit a l’Institut, i fer constar de
forma expressa l’ajuda a la investigació concedida per aquest
Institut. Igualment, s’haurà d’enviar una còpia de la publicació
a l’Institut.

Dotzena
La simple participació en aquesta convocatòria implica

la plena acceptació de les bases generals, i de les específiques
de la modalitat en què es participe.

La Junta Rectora de l’Organisme Autònom Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert es reserva la interpretació
de les bases generals i específiques d’aquesta convocatòria
d’ajudes a la investigació.

Modalitats
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert estableix

en aquesta convocatòria les modalitats d’ajuda a la
investigació que a continuació s’especifiquen, i d’acord amb
les bases específiques que tot seguit s’exposen:

I. Ajudes de suport a la recerca en ciències socials i
humanitats

II. Ajudes per a la realització de tesis doctorals en
ciències socials i humanitats

Convocatòria i bases específiques de les diverses
modalitats:

I. Ajudes de suport a la recerca en Ciències Socials i
Humanitats

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca 6
ajudes a la investigació en ciències socials i humanitats,
dotades amb un màxim de dos mil cinccents euros (2.500,00
euros) cadascuna, d’acord amb les bases generals establertes
i la següent base específica:

Única
Poden concórrer en aquesta modalitat titulats

universitaris que vulguen realitzar o estiguen realitzant
memòries de llicenciatura, projectes fi de carrera, treballs per
al Diploma d’Estudis Avançats, treballs fi de màster o
equivalents. En cap cas els sol·licitants poden estar vinculats
com a docents als corresponents centres universitaris.

Es pararà especial atenció als temes que es vinculen a
la província d’Alacant, o que comporten en el
desenvolupament un avanç de la investigació que es du a
terme en els centres d’investigació d’aquest àmbit territorial.

Es concedirà especial importància a aquelles
investigacions que tinguen com a objectiu l’estudi, l’ordenació
o la catalogació del fons bibliogràfic i arxivístic de l’Institut,
incloent-hi els arxius relatius a la mateixa institució.

El jurat es reserva el dret de concedir un nombre menor
d’ajudes si no hi ha suficients sol·licituds amb la qualitat
idònia.

II. Ajudes per a la realització de Tesis Doctorals en
Ciències Socials i Humanitats

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert convoca 10
ajudes a la recerca per a la realització de tesis doctorals,
dotades amb un màxim de cinc mil euros(5.000,00
euros)cadascuna, d’acord amb les bases generals i la següent
base específica:

Única
Poden optar a aquestes ajudes aquells estudiants de

doctorat que acrediten, mitjançant certificació oficial de la
universitat corresponent, haver estat admesos en un progra-
ma de doctorat, havent obtingut el total de crèdits exigits en
els programes de doctorat o havent realitzat un màster
universitari, i tenir inscrit el projecte de tesis doctoral en la
Comissió de Doctorat.

Es pararà especial atenció als temes que es vinculen a
la província d’Alacant, o que comporten en el
desenvolupament un avanç de la investigació que es du a
terme en els centres d’investigació d’aquest àmbit territorial.

Es concedirà especial importància a aquelles
investigacions que tinguen com a objectiu l’estudi, l’ordenació
o la catalogació del fons bibliogràfic i arxivístic de l’Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

El jurat es reserva el dret de concedir un nombre menor
d’ajudes si no hi ha suficients sol·licituds amb la qualitat
idònia.

Alacant, 16 de gener 2012
LA PRESIDENTA. Fdo: Luisa Pastor Lillo. LA

SECRETÀRIA. Fdo: M. José Argudo Poyatos.
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