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Convocatória per a la concessió d’ajudes de mobilitat per a joves investigadors de la UIB,
finançada per l’Obra Social la Caixa

Es convoquen 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 científics i la realització d’estades de trebail en altres centres d’investigació espanyols i
estrangers. Aquests ajuts són finançats per i’Obra Social la Caixa dins el marc del conveni de
coFlaboració signat el 16 dejuny de 2015 amb referéncia número 3111 subscrit amb la UIB.

Aquesta convocatória es regirá per les bases següents:

1. Característiques deis ajuts

Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobilitat, realitzables fins al dia 30 dejuny
de 2016:

a) Presentació de cornunicacions, preferentment orals, en actes científics de reileváncia (congressos o
simposis) que tinguin un comité científie que faci una seiecció de les ponéncies mitjançant la seva
avaluació.

b) Estades de trebail en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres
setmanes.

2. Requisits deis soFiicitants

Poden demanar aquests ajuts els investigadors en formació matriculats en un programa de doctorat de la
UIB. Tindran preferéncia en la concessió aquelies persones que no tinguin accés a altres fonts de
finançament alternatives, com són les previstes a i’Acord normatiu 10210/2012, de 17 de febrer. Els
soFlicitants requeriran i’autorització escrita del seu director de tesi, o el vistiplau del tutor.

3. Quantia i naturalesa deis ajuts

Els ajuts finançaran aetivitats de mobilitat que poden realitzar-se, com a máxim, fins al dia 30 de juny
de 2016.

Aftas de tipus a)

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



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

a) Inscripció: fins al 75%, amb 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 máxirn, a 25 euros/dia (estatal) o 45 euros/dia (estranger).
d) Despeses de transport: fins a 100 euros si el eongrés té lloc a Espanya, flns a 250 euros si
té lloc en un país europeu i fins a 400 euros si té lloc a la resta del inón.

Ájuts de tipus b~

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

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

a) Transport: fins a 250 euros per a estades a Espanya, flns 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.

4. Presentació i tramitació de les sohlicituds

Les sollicituds s’han de presentar al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau amb l’imprés electrónie que
es pot trobar a la página web de I’OSR: http://winv.uib.es/recerca/ajuts/.

D’oflci, l’OSR extraurá el currículum de cada sollicitant del GREC. No es considerará la sollicitud de
cap sollicitant que no tingui el currículum del GREC actualitzat en els darrers sis mesos.

Per formalitzar les soFlicituds, s’hi han d’adjuntar els documents següents:
Ajuis de tijus a)

• resurn de la comunicació i cópia de l’acceptació de la comunicació

Ájuts de tipus b)
• escrit explicatiu del motiu i els objectius de Pestada, aixf com del treball proposat
• carta d’invitació o dacceptació del centre receptor

Així mateix, a l’imprés de soFlicitud s’han despecificar tots els ajuts demanats a qualsevol institució
pública o privada per a la realització de l’activitat de mobilitat.

El termini per a la presentació de sollicituds romandrá obert des del dia de publicació d’aquesta
convocatória fins al 10 de desembre de 2015. La instáncia s’haurá de registrar al Registre General de la
UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la um o en la forma que s’estableix a
l’article 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rógimjurídic de les administracions públiques i
el procediment administratiu comú.



5. Avaluació

Les sol Iicituds seran avaluades, segons la data de registre, els dies 30 de setembre 020 de desembre de
2015 per una comissió integrada pels membres de la coinissió avaluadora de l’OSR i un representant de
l’Obra Social la Caixa.

Si no hi ha disponibilitat pressupostária per acceptar totes les sollicituds, s’aplicará el barem següent:
a) Disponibilitat d’una beca o contracte per a la realització de la tesi (un máxim de 5 punts).
b) El curriculurn vitae del sollicitant 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 sigui personal de la (JIB) durant
els darrers cinc anys: 2010-2014 (un rnáxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de
l’activitat en investigació del GREC. La puntuació deis soflicitants en aquest apartat será proporcional
a la valoració del director o tutor, ¡ es donará la máxima puntuació al candidat presentat per
l’investigador amb més valoració.

6. Assegurança

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

7. Resolució

Els acords presos per la comissió d’avaluació es publicaran mensualrnent a l’adreça:
http://www.uib.es/recerca/ajuts/.

8. Difusió de la font de finançament

Les publicacions ¡ el material de difusió (presentacions en congressos) derivats deis treballs realitzats
amb els ajuts concedits han d’incloure una menció gráfica o escrita a l’Obra Social la Caixa.
L’incompliment d’aquest requisit será motiu de devolució de l’ajut concedit.

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

En cas de discrepáncia de la convocatória entre les versions en catalá, castellá o anglés, la versió en
catalá será la que es tindrá en compte a efectes d’interpretació.

Palma, 28 dejuliol de 2015

El vi~-~-~-”- -“- ~igació i Postgrau,

Jaume Carot



AD~TU}TT: ANNEX 1. CALENDARI

ANNEX 1. CALENDARI

10 de desembre de 2015 Data límit per a la formalització de sol•licituds

30 de setembre ¡20 de
Publicacio de les resolucions de concessio

desembre de 2015

• Data límit per haver realitzat l’activitat de mobilitat
30 de juny de 2016

sollicitada


