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CONVOCATÓRIA DE PROJECTES DE RECERCA
“LA CAIXA” EN ÁREES ESTRATÉGIQUES
La UIB está fermament compromesa amb la recerea de qualitat i la transferéncia del
coneixement a la societat. Per altra banda, la Fundació Baneária “la Caixa” dóna suport a
projeetes de recerca d’exeellénoia, de manera preferent peró 110 exclusiva, dins l’ámbit de la
biomedicina ¡ de la salut a través de eonvenis de patroeini i finançament com el subserit amb la
UIB el mes de juny de 2017. A més, manifesta la seva voluntat d’apropar la ciéncia i el procés
d’investigaeió a la ciutadania, fent-la partíeip deis avenços ¡ de les repereussions de les
¡nvestigaeions desenvolupades a la nostra Universitat.
L’estratégia d’espeeialització en reeerca en qué es basa el Campus Euromediterrani del Turisme
¡ l’Aigua (Campus d’Exceliéncia Internacional eoordinat per la UIB) estableix una série de
lmnies o ámbits prioritaris de recerea ben alineats amb l’estratégia d’especialització intelligent
(RIS3) a les Illes Baiears, i que tenen una intersecció notable amb les árees estratégiques per la
Fundació Bancária la Caixa. En concret, aquesta convocatória pretén impulsar la recerca puntera
en algunes de les árees següents:
•
•
•
•

Biologia cellular del cáncer
Microbiologia, plagues i contaminació
Biodiversitat marina, posidónia ¡ recursos marins
Canvi climátic ¡ Salut: mitigació i adaptació en entorns insulars

Per tal d’impulsar aquestes árees prioritáries, la UIB, amb el patrocini ¡ finançament de l’Obra
Social “la Caixa”, publica la present convocatória, que es regeix per les següents:
BASES
Primera. Requisits de l’equip investigador
Poden sol licitar aquests ajuts equips d’investigadors de la UIB i deis seus instituts de recerca.
Ais efectes d’aquesta eonvocatória, l’investigador responsable (IR) del projecte presentat será el
sol iicitant. L’equip investigador del projecte estará format exclusivament per investigadors
(personal doctor) i investigadors en formació (cursant doctorat) de la UIB. No es considerará la
soilicitud de cap persona que no tingui el currículum GREC actualitzat en eis darrers sis mesos.
Segona. Quantia i durada deIs projectes
Es concediran un máxim de dos projectes i la quantitat máxima eoneedible será de 36.000€ per
projecte. El perfode d’exeeució deis projectcs eomençará el dia de publicació d’aquesta
convocatória i finalitzará el 30 de setembre de 2018.
El finançarnent atorgat a cada projeete es fixará en funció de l’avaluaeió que es faci de la
soF licitud.
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Tercera. Documentació i termini de presentació
Els equips interessats a participar en aquesta convocatória han d’adreçar una sol~licitud al
vicerector d’Investigació i Internacionalització, signada per l’IR. A la sol’licitud s’hi ha
d’adjuntar la documentació següent:
a) Mernória del projecte que es pretén dur a terme al llarg del perfode d’execució proposat,
segons model proporcionat a l’efecte, i que ha d’incloure necessáriament:
a.1) Títol del projecte, dades indentificatives de l’equip investigador.
a.2) Resum de la proposta de projecte i argumentació de la seva adaptació a les línies
prioritáries establertes.
a.3) Descripció del projecte, que ha d’incloure —com a mínim— els apartats següents:
antecedents i motivació, objectius, activitats previstes, impacte previst; i qualsevol altre
apartat que es consideri oportú d’incloure-hi.
a.4) Pressupost del projecte, justificat documentalment, quan aixó sigui possible.
Són despeses elegibles aquelles que guardin una relació justificable amb els objectius ¡
tasques del projecte, i d’entre el conceptes següents:
• material inventariable
• material fungible
• viatges i dietes deis membres de l’equip investigador, quotes d’inscripció
• contractació de técnics d’investigació
• finançament de contractes dinvestigadors en formació, o d’investigadors
postdoctorals, etc.;
• altres despeses d’execució, amb justificació de la seva necessitat (com per
exemple les despeses de publicació).
No seran en cap cas despeses imputables a aquests projectes complements salarials als
membres de l’equip investigador. La presentació dun pressupost no ajustat a la realitat
será causa suficient per a exeloure la soF licitud.
b) Currículurn Vitae de l’equip investigador. En el cas que els investigadors disposin de
CV al GREC, poden indicar a la sollicitud que sigui adjuntat d’ofici per part de I’OSR
a l’expedient de sollicitud.
c) Declaració responsable de cada un deis membres de l’equip investigador del compromís
de donar el reconeixernent formal adequat en totes les publicaeions, presentacions a
congressos, etc, que es puguin derivar del projecte, i de participar en actes de
promoció i divulgació de la recerca, a petició de la UIB o l’Obra Social “La Caixa”.
Les sol’licituds s’han de presentar, mitjançant l’aplicació telemática a i’efecte, a la secció de
Recerca (Ajuts a la reeerea) de la página web de la UIB (www.uib.es/recercalaiutsf). L’imprés
de sollicitud s’ha de presentar degudament signat per l’ll{ al Registre General de la UIB, a les
unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, de conformitat arnb el que estableix
l’article 3 de lAcord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de
desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears,
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o en la forma que s’estableix a la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
El termini de presentació de soFlieituds acaba el dia 22 de setembre de 2017.
Quarta. Esmena de les sol’licituds
Les sollieituds seran revisades administrativament. En cas nccessari, es requerirá a l’IR que en
el termini de 10 dies hábils esmeni la sollicitud. A aquest efecte la notificació del requeriment
es fará mitjançant correu eleetrónie a l’adreça que hagi comunicat l’IR al formulan de
sol• licitud.
Cinquena. Criteris de selecció
Els ajuts i les quanties seran adjudicats pcr la comissió avaluadora de l’OSR, que es basará en
les avaluacions de les soFlicituds rcalitzades per una Agéncia d’Avaluaeió externa a la UIB.
A més, aquesta comissió está facultada per interpretar la normativa que regula la present
convocatória.
El projectcs prescntats seran avaluats en base als eritenis següents:
a) CV de l’equip investigador del projeete (50%)
b) Adaptació del projecte a les lmnies prioritáries establertes (25%)
e) Interés i impacte del projecte (25%)
Sisena. Resolució de la convocatória
La resolueió de la convocatónia es fará en un termini de 2 mesos des del tancament d’aquesta
convocatória, i es publicará a: http://www.uib.es/recercalaiuts/. Tots els sollicitants rebran un
correu electrónic de notificació de la publicació de la rcsolució.
Una vegada atorgats els ajuts, els IR deis equips investigadors hauran d’acceptar la resolució de
l’ajut signant un document d’acceptació, segons model proporcionat a l’efccte, que han
d’adreçar al vicerector d’Investigació ¡ Internacionalització. En aquest document hi han de
constar les dates d’execució del projectc ¡ l’import concedit.
Setena. Pagament deis ajuts
Els fons d’execució concedits es posaran a disposició de l’equip investigador en una partida a
nom de l’IR.
Vuitena. Execució
Podran efectuar-se despeses amb cárrec als fons concedits, i incloure’s a la eomptabilitat de la
UIB dins el període d’execueió exclusivament, amb lúnica excepció de les despeses denivades
de contractació com quota patronal o similars, que s’hi podran imputar posteniorment.
Novena. Difusió i divulgació de resultats
L’equip d’investigació es compromet a citar la font de finançament del projecte i reflectir la
imatge corporativa de l’Obra Social “la Caixa” en totes les comunicacions relacionades amb el
projecte, incloent anticles científics, comunicacions a congressos, difusió en xarxcs socials i
webs, o intervencions en mitjans de comunicació.
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Desena. Justificació técnica del projecte
En acabar lexeeució del projecte, i en un termini no superior a un mes després de la data de
finalització, s’ha de trametre al Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització una memória
amb indicació de les tasques realitzades i els resultats obtinguts, utilitzant el model proporcionat
a l’efecte. L’informe ha d’incloure referéneies o cópies de totes les comunicacions relacionades
amb el projeete finançat.
Onzena. Incompliment
L’incompliment de qualsevol de les condicions antcriors será causa de retirada de l’ajut.
Dotzena. Norma final
La present eonvoeatória i tots els aetes administratius que se’n derivin es poden impugnar en els
casos i en la forma establerts per Llei 39/2015, d’l d’octubre, del Proeediment Administratiu
Comú de_l~Zdministraeions Públiques.

Jaume Carot
Vicerector d’Investigació i Internaeionalitzaeió

Palma, 8 de setembre de 2017

ANNEX 1. Calendan d’actuacions
•

Data
22 setembre 2017
Novembre 2017
30 setembre 2018
31 octubre 2018

Taneament perfode de sollieituds
Publicació de la resolució de coneessió
Finalitzaeió del període d’execueió deis projectes i data límit
d imputado de despeses
Data lfmit entrega de memória técnica

