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Amb l'objectiu de promoure i estimular la realització
d'estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i
moments històrics, i publicar aquests treballs, l'Ajuntament d'Aldaia convoca el V Premi d'Estudis Locals
del municipi amb les següents

BASES
Primera
Es convoca un sol premi amb una dotació de 5.000 €.

Segona
Pot optar a aquest premi qualsevol projecte sobre
aspectes històrics, econòmics, geogràfics, antropològics,
sociològics, literaris, artístic, etc. referits al poble
d'Aldaia.

Tercera
Els projectes hauran de ser originals, i no poden haver
estat premiats en altre concurs, ni haver rebut ajuda
econòmica d'altre tipus, ni haver estat publicats parcial o
totalment en cap mitjà de comunicació.

Quarta
Els projectes poden ser individuals o realitzats en equip.

Cinquena
Presentació de projectes:
5.1. El termini per a la presentació dels projectes
finalitzarà el 18 de juny de 2010.
5.2. Els projectes es presentaran en el Registre d'Entrada
de l'Ajuntament d'Aldaia, en persona o per correu (Plaça
de la Constitució, 10 46960 Aldaia)
5.3. Els projectes hauran d'especificar l'esquema general
de l'estudi, els objectius, fonts, metodologia i bibliografia
que es pensen utilitzar.
5.4. - Els projectes es presentaran, dins d'un sobre tancat,
impresos sobre paper a doble espai, per una sola cara, per
quintuplicat, i sense cap dada que identifique a l'autor/a.
En l'exterior del sobre haurà de constar "V Premi
d'Estudis Locals d'Aldaia" i el títol del projecte.
5.5. - En l'interior d'un sobre tancat adjunt, es farà
constar el títol del projecte, el nom i cognoms de
l'autor/a o autors/es, l'adreça, el telèfon i el curriculum

vitae de la persona o persones que realitzaran el
treball.
En la part exterior del sobre cal fer constar el títol
del projecte.
5.6. - No s'acceptaran els projectes que no reunisquen
les condicions anteriors.

Sisena
L'import del premi, 5.000 €, es lliurarà de la següent
manera: 2.500 € en el moment de la selecció del
projecte i els altres 2.500 € en el moment de la
presentació i revisió del treball definitiu. En cas de no
portar endavant el projecte seleccionat la persona o
persones es comprometen a tornar el 50% rebut.

Setena
a) El projecte serà seleccionat per un jurat format per
set membres, dels quals 3 membres estaran vinculats
a les universitats valencianes, 4 membres seran
seleccionats entre investigadors i/o tècnics en
representació de l'Ajuntament d'Aldaia, entitat
convocant, i es farà públic en el moment de donar a
conèixer el veredicte. Tots els membres estaran
designats per l'Alcaldia. El jurat podrà requerir
l'assessorament d'especialistes en matèries concretes
segons els treballs presentats.
b) La resolució del jurat es farà pública durant un acte
organitzat a Aldaia al llarg del mes de novembre de
2010, coincidint amb la celebració del Dia del Llibre
Valencià.

Vuitena
El jurat haurà d'adoptar el veredicte per majoria dels
seus membres de dret, prèvia convocatòria en sessió
conjunta.

Novena
El veredicte del jurat serà inapel·lable i la participació
en aquesta convocatòria suposa l'acceptació total de les
bases.

Desena
Els projectes no premiats podran ser retirats de la
Biblioteca Pública Municipal, Centre Cultural Juan
Gil-Albert, Plaça de la Cultura, S/N des de l'endemà de

fer-se públic el veredicte fins dos mesos després.
S'hauran de recollir personalment o per delegació
escrita.
Presentació del treball guanyador

Onzena
Una vegada atorgat el premi, el/la autor/a del
projecte tindrà fins el 31 de gener de 2012 per a
presentar el treball acabat.

Dotzena
El treball s' haurà de presentar en format informàtic i
en paper, amb una extensió mínima de 150 pàgines a
una cara i doble espai, inclosos gràfics, quadres,
apèndix i bibliografia.

Tretzena
1. L'Ajuntament d'Aldaia podrà publicar el treball
guanyador dins de la "Col·lecció d'Estudis Locals
l'Alter". Si passat 3 anys de la presentació del treball,
aquest no ha estat publicat, l'autor o autora podrà
editar-lo pel seu compte de manera total o parcial,
sempre fent referència ben visible, que ha estat un
estudi realitzat amb el suport d'un premi concedit per
l'Ajuntament d'Aldaia.
2. El treball premiat si es publica es farà d'acord amb
les clàusules del contracte d'edició, que figura com
annex a les bases, amb renuncia expressa de l'autor/a
al drets de propietat intel·lectual que es deriven del
treball, i comportarà la cessió a l'Ajuntament d'Aldaia,
en exclusiva, per a l'àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana, els drets de reproducció i distribució de
l'obra per a la seua edició dins de la col·lecció l'Alter,
en qualsevol de les dues llengües oficials.

