Presentació
Per tal de donar compliment a diverses mesures del Pla d’Igualtat de la URV, l’Observatori de
la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili ha impulsat la creació d’un premi a recerques
realitzades sobre la temàtica dones i gènere. Aquest acció vol promoure la incorporació de la
perspectiva i els estudis de gènere en la recerca, i així contribuir, des de la ciència i l’acadèmia,
a eliminar discriminacions i desigualtats entre els homes i les dones. En aquest sentit, i d’acord
amb la mesura 4.7. del II Pla d’Igualtat, l’Observatori de la Igualtat de la URV amb la
col·laboració de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Vila-seca, convoca, per tercera
vegada i durant l’any 2015, el Premi Maria Helena Maseras als estudis de dones i gènere.
El premi porta el nom de Maria Helena Maseras Ribera, una dona del nostre territori i lligada
a l’àmbit acadèmic. Va néixer a Vila-seca el 1853 i va morir a Maó el 1905. Un cop havia
acabat el batxillerat, Maria Helena decideix estudiar medicina i es converteix en la primera
dona que accedeix a les aules universitàries a tot l’Estat. Va necessitar, això sí, un permís
especial del rei Amadeu de Saboia per emprendre estudis de segon ensenyament i el 1872
ingressa a la Facultat de Medicina de la UB. Segons s’explica, la seva entrada fou rebuda amb
aplaudiments per part dels companys. Dos dels seus germans més joves li van seguir les
passes i també van estudiar medicina. Acabà els estudis l’any 1878 i l’1 de febrer del 1879
demanà permís per examinar-se del grau de llicenciatura de medicina. El fet que fos dona
produí gran confusió en els òrgans burocràtics, que trigaren més de tres anys a atorgar-li el
permís per examinar-se. Obtingué el permís el 19 de juny del 1882, s’examinà el 25 d’octubre i
obtingué un excel·lent. No hi ha constància, però, que es doctorés. Desanimada per les
dificultats burocràtiques es dedicà a l’ensenyament, primer a Vilanova i la Geltrú, i després a
Maó, on morí l’any 1905. Els jardins Helena Maseras, situats en una illa de l’Eixample a prop
de l’Hospital Clínic de Barcelona, són un homenatge al seu caràcter pioner en el món
universitari.
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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DEL PREMI MARIA HELENA MASERAS A
TREBALLS DE RECERCA DE FI DE GRAU, DE MÀSTER I A TESIS DOCTORALS 2015
Primera. Objecte de la convocatòria
L'Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili convoca per tercera vegada el
Premi Maria Helena Maseras als treballs de recerca de fi de grau, treballs de recerca de
màsters i tesis doctorals en matèria de dones i gènere. Aquesta convocatòria vol premiar els
millors treballs en matèria de dones i gènere defensats els cursos 2012-13 o 2013-14. El premi
es presenta amb tres dotacions, una per als treballs de fi de grau, una per a treballs de recerca
de màster i, una altra, per a les tesis doctorals.

Segona. Requisits
Requisits dels sol·licitants:
- Haver presentat un treball de fi de grau, treball de recerca de màster o tesis doctoral durant
el curs acadèmic 2012-13 o 2013-14. Serà imprescindible acreditar haver estat matriculat a la
URV o en estudis en què participa la URV durant aquest període.
Requisits del treball:
- Ser un treball original en matèria d'estudis de dones i gènere que s'hagi presentat com a
treball de fi de grau, treball de recerca de màster o tesi doctoral.

Tercera. Compatibilitat
Aquest premi és incompatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per la
mateixa universitat o per altres. En cas que resulti guanyador de més d’un premi, haurà
d’escollir-ne un. En cas de dubte, el jurat del premi decidirà sobre la possible compatibilitat o
incompatibilitat dels premis que presentin característiques semblants amb aquesta
convocatòria.
Quarta. Presentació de treballs
Documents que cal presentar:
- Imprès de la sol·licitud degudament emplenat. Trobareu el model normalitzat al web de
l’Observatori

de

la

Igualtat:

http://www.urv.cat/media/upload//arxius/igualtat/PremiMHMaseras/2015_solicitud_PmHM
ASERAS.pdf
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- Una còpia del treball en suport paper
- Una còpia en suport físic electrònic i format PDF (en CD, llapis de memòria, etc.)
- Còpia del reguard de la matrícula efectuada el curs 2012-13 o 2013-14 on hi figuri
l’assignatura Treball de fi de grau o Treball de fi de màster. En el cas de tesis doctorals s’haurà
d’adjuntar la matrícula i l’aprovació de la defensa de la tesi doctoral.
La llengua emprada ha de ser català, castellà o anglès.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant alguna de les vies següents:
A) Registre telemàtic de la URV
El Registre telemàtic de la URV és una aplicació integrada en el Registre General de la URV que
permet registrar sol·licituds, escrits i documents de forma telemàtica, és a dir, des de la seu
electrònica de la URV a través d’Internet. Per accedir a l’aplicació heu de disposar d’un dels
certificats vàlids establerts per la URV. Podeu consultar aquests certificats a la seu electrònica
de la URV o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html
El Registre telemàtic permet la presentació de sol·licituds, escrits i documents les vint-i-quatre
hores del dia, tots els dies de l’any.
També podeu consultar a la seu electrònica de la URV les Instruccions de Registre per via
telemàtica o bé accedint directament a https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html
Actualment, el sistema permet presentar instàncies genèriques, a les quals es pot adjuntar
documentació complementària.
Un cop emplenada la instància genèrica, el Registre telemàtic emetrà de forma automàtica un
rebut acreditatiu de la seva presentació, en el qual figurarà el número de registre d’entrada i la
data i hora del mateix.
L’accés al Registre per via telemàtica de la URV està a la seu electrònica de la URV / Registre
General / Accés al Registre per via telemàtica o bé directament a l’enllaç:
https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/avisosLegalsPrevis.jsf
B) Registre presencial de la URV
Les sol·licituds s’han de presentar al registre auxiliar de l’Oficina Logística del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (avinguda Catalunya 35, codi postal 43002 de
Tarragona), en horari de 11 a 13 hores, de dilluns a divendres.
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la
Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre
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General

de

la

Universitat

Rovira

i

Virgili

es

poden

consultar

a

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

C) Altres llocs presencials
Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, són les següents:
•

Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General
de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.

•

A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi
reglamentàriament.

En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de
Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del
Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit
o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser
certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol
corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la
Universitat Rovira i Virgili.
•

A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a
l’estranger.

En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més
amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama o correu electrònic dins el període
de presentació de sol·licituds a l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili,
avinguda

Catalunya

35,

codi

postal

43002

de

Tarragona,

i

correu

electrònic

observatori.igualtat@urv.cat
L'Observatori de la Igualtat podrà demanar al candidat o candidata qualsevol altra
documentació que consideri convenient per tramitar aquest premi. Aquests hauran d'aportar
en un termini màxim de 10 dies hàbils la documentació requerida per l'Observatori de la
Igualtat; en cas de no fer-ho, el Jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà
l'expedient sense més tràmit.
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Cinquena. Termini
Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 16 d’octubre de 2015.

Sisena. Dotació econòmica
S’atorgaran tres dotacions econòmiques que consistiran en:
- Un xec de 500 € per al treball seleccionat entre els treballs de recerca de grau.
- Un xec de 500 € per al treball seleccionat entre els treballs de recerca de màster.
- Un xec de 1.000 € per al treball seleccionat entre les tesis doctorals.
Aquestes dotacions estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin.

Setena. Difusió i atorgament de premis
La URV farà un acte públic d'atorgament del premi durant el curs 2015-16, on es lliuraran els
diplomes i els xecs als candidats o candidates guardonats.

Vuitena. Criteris de valoració
El jurat avaluarà els treballs presentats segons els criteris següents:
- Adequació del treball a la temàtica de la convocatòria (fins a 20 punts)
- La coherència i el rigor metodològic emprat (fins a 20 punts)
- El marc teòric i les referències bibliogràfiques que fonamenten el desenvolupament del
treball (fins a 20 punts)
- L’originalitat en el plantejament del tema (fins a 20 punts)
- Altres valors que consideri el jurat: idoneïtat, aplicabilitat, etc. (fins a 20 punts)
Puntuació màxima: 100 punts. La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts.
Novena. Jurat del premi
Aquesta convocatòria serà resolta per un jurat format per:
- El rector o rectora de la URV, o persona en qui delegui
- El president o presidenta de la Diputació de Tarragona o persona en qui delegui.
- L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Vila-seca o persona en qui delegui.
- Dos membres en representació del Consell Assessor de l’Observatori de la Igualtat, designats
pel director o directora
- El director o directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV, o persona en qui delegui, que
actuarà, a més, com a secretari o secretària del Jurat.
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En cas de considerar-ho convenient, el Jurat pot demanar l'assessorament tècnic i professional
que consideri necessari per completar l'avaluació dels treballs.

Desena. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució
del Jurat es farà pública abans a través de la pàgina web de l'Observatori de la Igualtat
(http://www.urv.cat/igualtat) i també utilitzant qualsevol altre mitjà que el Jurat consideri
oportú.
El Jurat no admetrà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes
bases, i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari o
secretària del Jurat ho comunicarà a les persones interessades i els retornarà les còpies
lliurades.
El premi es podrà declarar desert.
El Jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada, integrada per persones seleccionades
que no hagin estat guardonades. En els casos de renúncia d'algun guardonat, o de no haver
lliurat en el termini establert el document d'acceptació previst en la base dotzena, el Jurat
podrà atorgar el premi a la candidatura que correspongui segons l'ordre de prelació de la llista
de reserva.
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del premi.
Contra la resolució del jurat es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

Onzena. Responsabilitat del material i retorn dels treballs
L'Observatori de la Igualtat no es responsabilitza de la pèrdua, trencament o qualsevol altre
deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors dintre del termini de tres mesos
comptat a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest
termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.

Dotzena. Obligacions de les persones guardonades amb Premi
En el moment d'acceptar i obtenir la condició de guardonat o guardonada, que haurà de ser
en els quinze dies posteriors a la notificació del resultat, el/la candidat/a seleccionat/a signarà
un document d'acceptació del premi, mitjançant el qual:
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- Cedirà a la Universitat Rovira i Virgili, sense límit de temps, el dret a publicar el treball i a la
seva difusió en accés obert. En qualsevol cas, en la difusió s'indicarà el nom de l'autoria.
- Autoritzarà l’Observatori de la Igualtat de la URV a difondre el seu treball en el marc de les
activitats que organitzi.
- Es comprometrà a fer menció explícita del premi rebut per l‘Observatori de la Igualtat de la
URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.)
en què aparegui el treball guardonat.

Tretzena. Acceptació de les bases i normativa d'aplicació
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitat en què pugui incórrer el candidat o candidata, la
deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o
consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d'aquest premi. Si de la revisió, ja sigui
d'ofici o a conseqüència de reclamació, de la concessió del premi es detectés un error,
ocultació o falsejament de dades que en comportessin la revocació, la persona beneficiària
haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'hi apliquen els preceptes
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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