
Obra Social “la Caixa”

Correcció de’errors a la Resolució de concessió d’ajudes de mobilitat per a joves
iuvestigadors de la UIB, finançades per I’Obra Social la Caixa

A la Resolució de concessió d’ajudes de mobilitat per a joves investigadors de la UIB, finançades por
l’Obra Social la Caixa publicada en data 16 de maig de 2016 es va produir un error en el llistat de
concessions deis ajuts tipus b.

La concessió a Hanan El Aou-ouad no Ii pertoca donat que I’estada la va realitzar els mesos de
novembre ¡ desembre de 2015, i el contracte que tenia amb la Universitat de les Illes Balears Ii va acabar
el 31 d’octubre de 2015. Per la qual cosa la Resolució de concessió d’ajudes de. mobilitat per a joves
investigadors de la UIB, flnançades per l’Obra Social la Caixa, queda de la següent forma:

El 28 de juliol de 2015 es varen convocar ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del
personal investigador en formació de la UIB, i promocionar la difusió deis resultats de la investigació
mitjançant l’assisténcia a congressos cientffies i la realització d’estades de treball (en altres centres
d’investigació espanyols i estrangers). Aquests ajuts són finançats per l’Obra Social la Caixa dins el
marc del conveni de coF laboració signat el 16 de juny de 2015 amb referéncia número 3111 subscrit
amb la UTB.

Aquesta convocatória es regia per les bases següents:

- Aquests ajuts poden subvencionar les segtients activitats de mobilitat, reaiitzabies fins al dia 30 de
juny de 2016:

a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de relleváncia (congressos o
simposis) que tinguin un comité eientífic que faci una selecció de les ponéneies mitjançant la seva
avaluació (Aftas de tipus a)

b) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres
setmanes (Ajuis de tipus b).

Ajuts de tipus a)

La quantitat máxima que es pot percebre pels ajuts de tipus a) especificats a la base primera de la
convocatória és de 600 euros. Cada soFlicitant pot demanar un máxim d’un ajut, i només es pot
sol licitar un ajut per ponéncia o comunicació.

Es poden cofinançar despeses de transport, allotjarnent i inscripció, d’acord amb els imports máxims
següents:

a) Inscripció: fins al 75%, arnb un máxim de 350 euros.
b) Dietes de manutenció: tres dies máxim, a 25 euros/dia (estatal) o 45 euros/dia (estranger).
c) Dieta d’allotjament: tres dies máxim, a 25 euros/dia (estatal) o 45 euros/dia (estranger).
d) Despeses de transport: flns a 100 euros si el congrés té lloc a Espanya, fins a 250 euros si
té lloe en un país europeu i flns a 400 euros si té lloc a la resta del món.



Ájuts de tipus b)

La quantitat máxima que es pot pereebre pels ajuts de tipus b) especificats a la base primera de la
convocatória és de 2.500 euros. Cada sollieitant pot demanar un máxim d’un ajut per realitzar una
estada de trebali.

Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i manuteneió d’aeord arnb els imports máxims
següents:

a) Transport: fins a 250 euros per a estades a Espanya, fins a 500 euros per a estades en un
país europeu i fins a 1.000 euros per a la resta del món.
b) Despeses d’allotjament ¡ manutenció: fins a 200 euros/setmana per a estades a Espanya,
fins a 400 euros/setmana per a estades en un país europeu i fins a 600 euros/setmana per a la
resta del món. En cas que sigui necessari, es fará un prorrateig diari de la quantia sobre la
durada acreditada de l’estada.

Les soFlicituds foren avaluades, segons la data de registre, per una comissió integrada pels membres de
la comissió avaluadora de l’OSR ¡ un representant de l’Obra Social la Caixa.

Seguint el que establia la convocatória “Tindran preferéncia en la concessió aquelles persones que no
tinguin accés a altres fonts de finançament altematives.” i “Si no lii ha disponibilitat pressupostária per
acceptar totes les sol lieituds, s’aplicará el barem segtient:

a) Disponibilitat d’una beca o contraete per a la realitzaeió de la tesi (un máxim de 5 punts).
b) El curriculum vitae del soliicitant disponible a l’aplicació GREC el dia de tancament de la
convocatória (un máxim de 10 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat en
investigació del GREC.
c) La productivitat científica del director (o tutor en cas que aquest no sigul personal de la ULB) durant
els darrers cinc anys: 2010-2014 (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de
l’activitat en ¡nvestigació del GREC. La puntuació deIs soFlicitants en aquest apartat será proporcional
a la valoració del director o tutor, i es donará la máxima puntuació al candidat presentat per
l’investigador amb més valoració.”, la Comissió ha decidit concedir els següents ajuts:

Ájuts de tipus b)

Nom Transport Dietes ¡ allotjament Total*
Joan Caries Pons Mayol 150,00 2.350,00 2.500,00
Valentina Milano 500,00 2.000,00 2.500,00
José Rafael Miniares Fuentes 1.000,00 1.500,00 2.500,00
JavierOscaCotarelo 478,00 1.570,00 2.048,00
Joan Duran Grimalt 1.000,00 1.500,00 2.500,00
Juan Pedro Gea Ramon 150,00 1.000,00 1.150,00
Catalina Vich Llompart 500,00 1.750,00 2.250,00
Antoni Cerdá Navarro 250,00 2.228,50 2.478,50
Jorge Pablo Rodríguez García 500,00 1.997,67 2.497,67
Miguel Ángel ColI Ramis 500,00 1.769,07 2.269,07
PaudeVíichezMoragues 250,00 1.871,58 2.121,58
TOTAL 24.814,82



*Aquestes dotacions niáximes poden variar a la baixa per raons pressupostáries.

La Universitat de les Illes Balears subscriurá l’assegurança de cobertura médica i d’accidents pertinent
en cada cas, si escau.

Les publicacions i el material de diflisió (presentacions en congressos) derivats deis treballs realitzats
amb els ajuts concedits han d’incloure una menció gráfica o escrita a i’Obra Social la Caixa.
L’ineompliment d’aquest requisit será motiu de devolució de l’ajut concedit. Es responsabilitat dei
benefician aportar els documents acreditatius d’aquest agraiment o menció gráfica.

Tal com estabieix el punt 7 de la convocatónia, “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
Resolució.

La present Resoiució i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar en eis casos i en
la forma establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú.

Palma, 20 de maig de 2016

El Vicer et6 d’Investigació i Postgrau,

Jaume




