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Resolució definitiva de concessió d’ajudes de mobilitat per a investigadors de la
UIB, finançades per l’Obra Social “la Caixa”

El 9 de març de 2017 es varen convocar ajuts per facilitar ¡ fomentar les activitats de mobilitat
del personal investigador de la UIB, ¡ promocionar la diflisió deis resultats de la investigació
mitjançant i’assisténcia a congressos científics i la realització d’estades de treball en altres
centres d’investigació espanyols ¡ estrangers. Aquests ajuts estan finançats per l’Obra Social “la
Caixa” dins el marc general de col laboració amb la ¡MB.

Aquest programa pot subvencionar les activitats següents:

a. Estades de treball en altres centres d’investigació espanyois o estrangers d’una durada
mínima de 3 setmanes.

b. Presentació de comunicacions a actes científics (congressos o simposis) de reileváncia que
tinguin un comité científic que faci una selecció de les ponéncies mitjançant la seva
avaluació.

Cada investigador podia sollicitar un máxim d’un ajut en aquesta convocatória, i només es
podia sol licitar un ajut per ponéncia, comunicació o estada.

El máxim finançable es de 600€ per a actuacions a l’estat espanyol i 800€ per a actuacions a
l’estranger.

Una mateixa actuació no pot rebre subvenció a traves d’aquesta convocatória i del programa
regulat per l’Acord normatiu 12129/2017, de 24 de febrer.

Ei cálcul de l’ajut es va fer d’acord amb els imports máxims següents:

a. Inscripció: fins al 75%, amb un máxim de 350 euros.
b. Dietes de manutenció (nacionals): tres dies, máxim a 25 euros/dia.
c. Dietes de manutenció (estranger): tres dies, máxim a 45 euros/dia.
d. Dieta d’allotjament (nacional): tres dies, máxim a 25 euros/dia.
e. Dieta d’allotjament (estranger): tres dies, máxim a 45 euros/dia.
f. Viatge: flns a 100 euros si l’activitat te lIoc a Espanya, finsa 250 euros si té lloc en un
país europeu i fins a 400 euros si té lloc a la resta del món.

La quantitat total concedida podrá distribuir-se entre qualsevol d’aquests conceptes elegibles,
amb independéncia de les quantitats máximes per concepte (a-O emprades en el cálcul de l’ajut.

A les conferéncies convidades es tindrá en compte el finançament aportat per la institució que
convida.
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Els investigadors en formació de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització
d’estades només podran gaudir d’aquests ajuts en cas que l’hagin soFlicitat a l’organisme del
qual depén el finançament del seu contracte ¡ aquest els l’hagi denegat.

Els ajuts finançaran activitats de mobilitat que hauran d’haver finalitzat el dia 31 de desembre de
2017.

Les sollicituds foren avaluades per una comissió integrada peis membres de la Comissió
Avaluadora de l’OSR.

Seguint el que establia la convocatória, “si no hi ha disponibilitat pressupostária per acceptar
totes les soliicituds, s’aplicará el barem següent, tindran preferéncia aquelles persones que no
tinguin accés a altres fonts de flnançament alternatives, com són les previstes dins l’Acord
normatiu 12129/2017, de 24 de febrero o els Ajuts per a Estades Breus de Becaris FPU del
Ministeri d’Educació, Cultura ¡ Esport ¡ FPI del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

El curriculum vitae del soFlicitant disponible a l’aplicació GREC el dia de tancament de la
convocatória (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat en
investigació del GREC en el darrers 5 anys”.

La Comissió ha decidit concedir els següents ajuts:

Ajuts per a estades de trebali:

Sollici:an: Dotació concedida (en euros)

Carlos Mulet Forteza 800,00

Miquel Bennasar Veny 800,00

Rubén Llue Comas Forgas 800,00

Bartomeu Alorda Ladaria 600,00

Ajuts per a presentació de comunicacions a actes cientjfics (congressos o simposis)

SoNicitani Dotació concedida (en euros)

Noemi Sanz Merino 410,00

Catalina Lladó Matas 670,00
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Carlos Aller Arranz 360,00

Irene García Mosquera 765,31

Femando Maya Alejandro 800,00

Joana Maria Mestre Miquel 362,50

Josep Abs Crespí 800,00

Femando Rodríguez- Gallego López 362,50

InnaTeener 415,00

Ana Belén Montoro Medina 366,25

Pau Balart Castro 400,00

Francisco Rejón Guardia 800,00

Miren Fernández De Álava 387,50

Carmen Orte Socias 520,00

Joan Amer Fernández 520,00

Julien Javaloyes 740,00

Elena García-Valdés Pukkits 531,25

Cristina Suárez Gómez 381,25

Francesc Xavier Bornas Agustí 250,00

Andreu Moiá Pol 600,00

Alejandro De la Torre Luque 750,00

Xavier Motilla Salas 405,00
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Francisco José Forteza Oliver 800,00

Resoltes les al• legaeions presentades, es procedeix a presentar la corresponent resolució
definitiva.

Els beneficiaris hauran de emplenar i signar l’annex 1 relatiu al consentiment de cessió de dades
i lliurar el mateix a l’OSR.

Les publicacions i material de difúsió derivats deis trebalis realitzats amb els ajuts coneedits han
d’incloure una menció gráfica o escrita del finançament per part de i’Obra Social “La Caixa”.
L’incompiiment d’aquest requisit será motiu de devolució de l’ajut concedit.

Eis beneficiaris que renunciYn a l’ajut ho han de comunicar immediatament al Vicerectorat
d’Investigació i Postgrau.

Tal com estableix el punt 6 de la convocatória, “Els acords presos per la Comissió d’Avaluació
es publicaran a l’adreça: http://www.uib.es/recerca/ajuts/”, per la qual cosa es procedeix a
publicar la corresponent resolució definitiva.

Complint la Llei 39/2015, d’i d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques (LPACAP), contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs
d’alçada davant el Rector d’aquesta universitat en el termini d’un mes, d’acord amb el que
disposen els articles 112.1 i 121.1 de la LPACAP esmentada.

Palma, 29 de maig de 2017

El v~ ctrdnvestigació i Postgrau,

Jaume Carot


