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PREMI MILLOR EQUIP D'INFERMERIA COMUNITÀRIA EN ATENCIÓ
PRIMÀRIA A LA COMUNITAT VALENCIANA

PREMIO MEJOR EQUIPO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA EN
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, amb el propòsit de
donar suport i distingir la qualitat del treball desenvolupat per les
infermeres comunitàries en l'àmbit de l'Atenció Primària a la Comunitat
Valenciana , convoca el premi al Millor Equip d'Infermeria Comunitària
en Atenció Primària de la Comunitat Valenciana que ha de regir-se per
les bases que a continuació es detallen:

La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, con el propósito de
apoyar y distinguir la calidad del trabajo desarrollado por las
enfermeras comunitarias en el ámbito de la Atención Primaria en la
Comunitat Valenciana , convoca el premio al Mejor Equipo de
Enfermería Comunitaria en Atención Primaria de la Comunitat
Valenciana que ha de regirse por las bases que a continuación se
detallan:

OBJECTIU

OBJETIVO

Reconèixer la qualitat i l'excel·lència dels equips d'infermeria
comunitària en l'àmbit de l'Atenció Primària a la Comunitat Valenciana.

Reconocer la calidad y excelencia de los Equipos de Enfermería
Comunitaria en el ámbito de la Atención Primaria en la Comunitat
Valenciana.

REQUISITS

REQUISITOS

Poden accedir a aquest Premi:

Pueden acceder a este Premio:

- Els equips d'infermeria comunitària integrats en Centres de Salut
d'Atenció Primària de la Comunitat.

- Los Equipos de Enfermería Comunitaria integrados en Centros de
Salud de Atención Primaria de la Comunitat.

NATURA

NATURALEZA

El premi consistirà en diploma acreditatiu, difusió en mitjans propis i de
comunicació i l'aportació de 1.500 € que s'haurà de destinar a la
inscripció de les infermeres i els infermeres de l'equip guanyador al
Congrés Internacional d'Infermeria Comunitària de l'AEC que tindrà
lloc a Sevilla l'any 2020 i que s'ha d'acreditar mitjançant la certificació
d'inscripcions emesa per les responsables o els responsables
d'aquest Congrés pel valor total de la quantitat rebuda (1.500 €).

El Premio consistirá en Diploma acreditativo, difusión en Medios
propios y de Comunicación y la aportación de 1.500 € que se deberá
destinar a la inscripción de las enfermeras del equipo ganador al
Congreso Internacional de Enfermería Comunitaria de la AEC a
celebrar en Sevilla en el año 2020 y que deberá acreditarse mediante
la certificación de inscripciones emitida por las/os responsables del
citado Congreso por el valor total de la cantidad recibida (1500€).

MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

MARCO LEGAL Y PRESUPUESTARIO

La dotació màxima destinada a aquesta convocatòria és de 1.500 € i
es troba consignada en l'orgànica 32.60.4B.00.01 del pressupost de
la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària. L'execució d'aquesta
dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La dotación máxima destinada a esta convocatoria es de 1500 € y se
encuentra consignada en la orgánica 32.60.4B.00.01 del presupuesto
de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria. La ejecución de
dicha dotación está supeditada a la disponibilidad de liquidez de la UA.

La dotació assignada a cada premi s'ajustarà, en els seus principis
bàsics, al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; a l'Ordre 3/2017, de 31 de maig de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana , que estableix les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de cooperació i a les
regulacions, els requisits i els termes establerts per les normes de
funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La dotación asignada a cada premio se ajustará, en sus principios
básicos, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; a la Orden 3/2017, de 31 de mayo de la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana , que establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
cooperación y a las regulaciones, requisitos y términos establecidos
por las normas de funcionamiento interno de la UA y a lo que esta
convocatoria establece.
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CRITERIS DE CONCESSIÓ

CRITERIOS DE CONCESIÓN

- Relació nominal i nombre d'anys d'activitat en Atenció Primària de
totes les infermeres i tots els infermers de l'Equip d'Atenció Primària
que opti al premi.

- Relación nominal y nº de años de actividad en Atención Primaria de
todas/os las enfermeras del Equipo de Atención Primaria que opte al
premio.

- 5 punts per cada 5 anys d'activitat en Atenció Primària de cadascun i
cadascuna dels infermers i les infermeres de l'Equip (encara que siga
en centres de salut diferents del que treballa actualment), amb un
màxim de 50 punts.

- 5 puntos por cada 5 años de actividad en Atención Primaria de cada
una de las enfermeras del Equipo (aunque sea en centros de salud
diferentes al que trabaja actualmente), con un máximo de 50 puntos.

- Estabilitat de l'Equip d'Infermeres Comunitàries (1 punt per cada 5
anys d'estabilitat, almenys, del 75% dels seus membres)

- Estabilidad del Equipo de Enfermeras Comunitarias (1 punto por
cada 5 años de estabilidad de, al menos, el 75% de sus miembros)

- Relació d'infermeres i infermers que ocupen la plaça per concurs
oposició a Equips d'Atenció Primària (1 punt per cada infermera o
infermer amb plaça per concurs / oposició a Atenció Primària).

- Relación de enfermeras que ocupen su plaza por concurso oposición
a Equipos de Atención Primaria (1 punto por cada enfermera con
plaza por concurso/oposición a Atención Primaria).

- Acreditació de les infermeres i els infermers com a tutores o tutors
d'Especialistes d'Infermeria Familiar i Comunitària (5 punts per cada
infermera o infermer acreditat).

- Acreditación de las enfermeras como tutoras de Especialistas de
Enfermería Familiar y Comunitaria (5 puntos por cada enfermera
acreditada).

- Per docència en Infermeria Comunitària com a Professor/a Associat/
ada en alguna universitat de la Comunitat Valenciana (10 punts per
cada any com a Professor/a Associat/ada.

- Por docencia en Enfermería Comunitaria como Profesor/a Asociado/
a en alguna Universidad de la Comunitat Valenciana (10 puntos por
cada año como Profesor/a Asociado/a).

- Participació com a tutores o tutors d'estudiants de grau d'Infermeria
(2 punts per cada infermera o infermer que haja fet com a tutora o
tutor l'últim any).

- Participación como tutoras de estudiantes de Grado de Enfermería
(2 puntos por cada enfermera que haya ejercido como tutora en el
último año).

- Formació d'Especialistes d'Infermeria Familiar i Comunitària (5 punts
per cada any de formació a residents d'Infermeria Familiar i
Comunitària, en els últims 6 anys)

- Formación de Especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria (5
puntos por cada año de formación a Residentes de Enfermería
Familiar y Comunitaria, en los últimos 6 años)

- Formació en Infermeria Comunitària:

- Formación en Enfermería Comunitaria:

o Formació específica en Infermeria Comunitària de les infermeres o
els infermers de l'Equip (20 punts per tenir el grau de doctor/a, 10
punts per tenir l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, 5
punts per tenir títol de màster en l'àmbit de la Infermeria Comunitària o
Salut Pública, 2 punts per cada curs de més de 20 hores sobre
Infermeria Comunitària o salut pública).

o Formación específica en Enfermería Comunitaria de las enfermeras
del Equipo (20 puntos por tener el grado de Doctor/a, 10 puntos por
tener la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, 5 puntos
por tener Título de Máster en el ámbito de la Enfermería Comunitaria o
Salud Pública, 2 puntos por cada curso de más de 20 horas sobre
Enfermería Comunitaria o Salud Pública).

- Producció científica de les infermeres de l'equip (publicacions i
aportacions a activitats científiques en els últims 5 anys):

- Producción científica de las enfermeras del equipo (publicaciones y
aportaciones a actividades científicas en los últimos 5 años):

o Publicacions en revistes indexades: 1 punt per cadascuna
d'aquestes amb un màxim de 5 punts.

o Publicaciones en Revistas Indexadas: 1 puntos por cada una de
ellas con un máximo de 5 puntos.

o Publicacions en llibres o manuals amb ISBN: 1 punt per cada capítol,
amb un màxim de 5 punts.

o Publicaciones en libros o manuales con ISBN: 1 punto por cada
capítulo, con un máximo de 5 puntos.

o Comunicacions o ponències en Congressos Internacionals sobre la
matèria d'Infermeria Familiar i Comunitària o matèries afins: 2 punts
per cadascuna d'aquestes amb un màxim de 10 punts.

o Comunicaciones o ponencias en Congresos Internacionales sobre la
materia de Enfermería Familiar y Comunitaria o materias afines: 2
puntos por cada una de ellas con un máximo de 10 puntos.

o Comunicacions o ponències en Congressos Nacionals sobre la
matèria d'Infermeria Familiar i Comunitària o matèries afins: 1 punt per
cadascuna d'aquestes amb un màxim de 10 punts.

o Comunicaciones o ponencias en Congresos Nacionales sobre la
materia de Enfermería Familiar y Comunitaria o materias afines: 1
punto por cada una de ellas con un máximo de 10 puntos.

o Participació en projectes d'Investigació finançats de caràcter
internacional: 10 punts per cada un d'aquests amb un màxim de 30
punts

o Participación en proyectos de Investigación financiados de carácter
internacional: 10 puntos por cada uno de ellos con un máximo de 30
puntos

o Participació en projectes d'investigació finançats de caràcter
nacional: 5 punts per cada un d'aquests amb un màxim de 15 punts

o Participación en proyectos de Investigación financiados de carácter
nacional: 5 puntos por cada uno de ellos con un máximo de 15 puntos

o Projectes d'intervenció/participació comunitària en marxa durant
almenys 1 any (15 punts per cada projecte presentat).

- Proyectos de intervención/participación comunitaria en marcha
durante al menos 1 año (15 puntos por cada proyecto presentado).

- Projectes d'innovació en infermeria comunitària en l'àmbit d'actuació

- Proyectos de innovación en enfermería comunitaria en el ámbito de
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de l'equip en marxa durant almenys 1 any (15 punts per cada projecte
presentat).

actuación del equipo en marcha durante al menos 1 año (15 puntos
por cada Proyecto presentado).

FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Els equips d'Infermeria Comunitària dels Centres de Salut d'Atenció
Primària que opten al Premi hauran de presentar la candidatura i els
documents acreditatius dels mèrits al·legats segons els criteris que es
recullen en aquesta convocatòria. S'ha de presentar també una carta
del director/a infermer/a del Departament de Salut a què pertanya
l'equip d'Infermeria Comunitària d'Atenció Primària en la qual done
suport a la presentació de la candidatura.

Los Equipos de Enfermería Comunitaria de los Centros de Salud de
Atención Primaria que opten al Premio deberán presentar la
candidatura y los documentos acreditativos de los méritos alegados
según los criterios que se recojan en la presente convocatoria.
Deberá presentarse también una carta del Director/a Enfermero/a del
Departamento de Salud al que pertenezca el Equipo de Enfermería
Comunitaria de Atención Primaria en la que apoye la presentación de
la candidatura.

Les candidatures s'han de presentar juntament amb la resta de la
documentació en el Registre General o Auxiliars de la Universitat
d'Alacant:

Las candidaturas deben ser presentadas junto al resto de la
documentación en el Registro General o Auxiliares de la Universidad
de Alicante:

REGISTRE GENERAL UNIVERSITAT D'ALACANT

REGISTRO GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Universitat d'Alacant

Universidad de Alicante

Ap. 99 - 03080 Alacant

Ap 99 - 03080 Alicante

En el sobre s'indicarà clarament:

En el sobre se indicará claramente:

CÀTEDRA D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

"PREMI MILLOR EQUIP D'INFERMERIA COMUNITÀRIA D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA "

"PREMIO MEJOR EQUIPO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA "

Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut
Pública i Història de la Ciència

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y
Salud Pública e Historia de la Ciencia

Les candidatures que opten al premi hauran de ser enviades així
mateix per correu electrònic en format PDF al correu electrònic
següent: catedraefyc@gmail.com

Las candidaturas que opten al premio deberán ser enviadas así
mismo por correo electrónico en formato PDF al siguiente correo de
email: catedraefyc@gmail.com

La no recepció del/s document/s per aquesta via suposarà l'exclusió
de la convocatòria.

La no recepción del/los documento/os por dicha vía supondrá la
exclusión de la convocatoria.

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les
presents bases.

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las
presentes bases.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El termini de presentació de candidatures serà del 15 de juliol al 15
d'octubre del 2019.

El plazo de presentación de candidaturas será del 15 de julio al 15 de
octubre de 2019.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

COMISIÓN DE SELECCIÓN

Té com a competència avaluar les sol·licituds presentades i establir
l'ordre de prelació dels candidats i les candidates participants.

Tiene como competencia evaluar las solicitudes presentadas y
establecer el orden de prelación de los candidatos y candidatas
participantes.

Els premis seran determinats per un jurat format per:

Los premios serán determinados por un Jurado compuesto por:

El director de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària, que
actuarà com a president. Actuaran com a vocals, un representant de
Ribera Salut, un representant de l'Associació d'Infermeria Comunitària
(AEC), que actuarà com a secretari, que faran la selecció i la valoració
de les candidates o els candidats i justificaran els seus mèrits d'acord
amb la documentació aportada.

El Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, que
actuará como Presidente. Actuarán como vocales, un representante
de Ribera Salud, un representante de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC), que actuará como Secretario, que realizarán la
selección y valoración de las/os candidatas/os justificando sus méritos
en base a la documentación aportada.

El premi es concedirà per consens (unanimitat) o, si escau, majoria

El premio se concederá por consenso (unanimidad) o en su caso
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simple. Si hi ha empat decidirà el vot de la presidència.

mayoría simple. En caso de empate el voto de la Presidencia decidirá.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN

El premi serà concedit per la Càtedra d'Infermeria Familiar i
Comunitària, entre les propostes presentades en els terminis
establerts. El premi es pot declarar desert.

El Premio será concedido por la Cátedra de Enfermería Familiar y
Comunitaria, de entre las propuestas presentadas en los plazos
establecidos. El premio podrá declararse desierto.

La decisió del jurat es donarà a conèixer per part d'aquest a les
candidatures i publicat en la web de la Càtedra d'Infermeria Familiar i
Comunitària.

El fallo del jurado se dará a conocer por parte de este a las
candidaturas y publicado en la web de la Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria.

El premi serà lliurat en l'acte de lliurament de premis organitzat per la
Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la data i lloc s'informarà
als guanyadors o les guanyadores.

El Premio será entregado en el acto de entrega de Premios
organizado por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de
cuya fecha y lugar se informará a las/os ganadoras/es.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran
tractades per la Universitat d'Alacant, en el caràcter d'aquesta de
"responsable" i incorporats a l'activitat de tractament "Subvencions,
beques, ajudes i premis". La finalitat d'aquest tractament de dades
personals serà la gestió i la resolució de la convocatòria. Finalitat
basada en l'interès públic de la convocatòria i en la sol·licitud de
participació en aquesta.

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán
tratados por la Universidad de Alicante, en su carácter de
"responsable" e incorporados en la actividad de tratamiento
"Subvenciones, becas, Ayudas y premios". La finalidad de dicho
tratamiento de datos personales será la gestión y resolución de la
convocatoria. Finalidad basada en el interés público de la
convocatoria y en la solicitud de participación en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no seran
cedides a tercers, tret d'obligació legal.

En el marco de los tratamientos mencionados, sus datos no se
cederán a terceros salvo obligación legal.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les dades, de limitació i oposició al tractament
d'aquestes, com també a no ser objecte de decisions basades
únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan
siguen procedents, davant de la Gerència de la Universitat en el
Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seu
electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la
Gerencia de la Universidad en el Registro General de la Universidad
de Alicante, o bien a través de su Sede Electrónica (https://seuelectronica.ua.es).

RECURSOS

RECURSOS.

Contra aquesta convocatòria i els actes administratius que se'n
deriven, es pot interposar recurs d'alçada previst en els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el termini de un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o les notificacions. El
recurs podrà interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte que
s'impugna o davant del rector com a òrgan competent.

Contra esta convocatoria y los actos administrativos que se deriven de
ella, podrá interponerse recurso de alzada previsto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente de sus publicaciones o
notificaciones. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó
el acto que se impugna o ante el rector como órgano competente.

CONSIDERACIONS FINALS

CONSIDERACIONES FINALES

L'equip premiat haurà d'indicar en anuncis, informacions i/o
publicacions sobre aquest equip i en els seus mitjans de difusió que
ha obtingut el "Premi al Millor Equip d'Infermeria Comunitària d'Atenció
Primària de la Comunitat Valenciana.

El Equipo Premiado deberá indicar en anuncios, informaciones y/o
publicaciones sobre el citado Equipo y en sus medios de difusión que
ha obtenido el "Premio al Mejor Equipo de Enfermería Comunitaria de
Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

Alacant, 3 de julio del 2019

Alicante, 3 de julio de 2019

La secretària general

La Secretaria General

Esther Algarra Prats

Esther Algarra Prats
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