PREMI "RAMIRO MUÑOZ" A L’EDUCACIÓ PÚBLICA	
  
El sindicat Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) i la
Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes d'Alacant (PIC-Alacant), en homenatge
i record al professor Ramiro Muñoz Haedo creen un Premi honorífic que
duu el seu nom a fi de reconèixer en els/les guardonats/-ades els seus
treballs i trajectòria en la defensa de l'educació pública en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, tal com va fer durant la seua vida Ramiro Muñoz
com a professor, director durant diversos anys de l'IES Badia de Baver,
representant de Comissions Obreres en el Consell Social de la Universitat
d'Alacant (UA) i dirigent de la Federació d'Ensenyament de CCOO en la
comarca de L'Alacantí, així com en quantes activitats va desenvolupar com
a historiador, professor de la UA, gestor en l'Institut de Cultura Juan GilAlbert i ciutadà compromés en la seua participació en la fundació i direcció
de la PIC-Alacant, així com anteriorment en els seus molts anys de
militància política per la democràcia.
Bases
1. El Premi "Ramiro Muñoz" tindrà caràcter anual i el seu lliurament es
realitzarà en la ciutat d'Alacant en els primers mesos de l'any següent al de
la seua fallada.
2. Al Premi "Ramiro Muñoz" podran optar persones individuals o
col·lectius (centres educatius, associacions de pares i mares, grups de
treball, etc.) que hagen destacat per la seua trajectòria en defensa de
l'educació pública en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
3. Després de la divulgació d'aquestes Bases s'obrirà un termini de un mes
(de l'1 de novembre al 30 de novembre) per a presentació de les
candidatures, que podran anar acompanyades de la documentació que es
considere convenient. Les propostes s'enviaran a l'adreça de correu:
premioramiro@pv.ccoo.es

4. Un Jurat, integrat per huit membres triats a proposta de CCOO-PV i la
PIC-Alacant, a parts iguals, examinarà les candidatures i farà pública la
fallada del Premi "Ramiro Muñoz" abans de la finalització de l'any natural.
Els/les membres del Jurat disposaran de la facultat de proposta de
candidatures. La composició del Jurat es farà pública en el termini de
deliberacions. Entre ells/elles triaran un/a president/a-portaveu qui
disposarà, en cas de necessitat, del vot de qualitat.
5. El Premi consistirà en una obra realitzada pel Cicle de Grau Superior de
Ceràmica Artística de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant
(EASDA) com a estímul i reconeixement a aquest tipus d'ensenyaments.
6. El lliurament es realitzarà en la ciutat d'Alacant en la clausura de les
Jornades d'Educació i Ciutat que realitza cada any, al mes de febrer, la
Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes.
7. A aquestes Bases se’ls donarà la màxima difusió per Comissions Obreres
del País Valencià i la PIC-Alacant com a entitats creadores del Premi
"Ramiro Muñoz".
Per la present, queda convocat l'I Premi "Ramiro Muñoz", a l'Educació
Pública, de l'any 2013.

