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

El 23 de setembre de 2016 es varen convocar ajuts per facilitar ¡ 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 treball (en altres centres
d’investigació espanyols i estrangers). Aquests ajuts són finançats per l’Obra Social la Caixa dins el
mare del conveni de coFlaboració amb la UIB.
Aquesta convocatória es regia per les bases següents:
Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobiiitat, realitzables fins al dia 30 de
setembre de 2017:
-

a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de reileváncia (congressos o
simposis) que tinguin un comité científie que faci una selecció de les ponéncies mitjançant la seva
avaiuació (Aftas de tipus a)
b) Estades de treball en altres centres d’investigació esp~pypIs_o_estrangers d’una durada mínima de tres
setmanes (Ajuís de ripus 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 500 euros per a un congrés que té lloc a Espanya ¡ 700 euros per a un congrés que té
lloe a l’estranger. Cada soFlicitant pot demanar un máxim d’un ajut, i només es pot soFlicitar un ajut
per ponéncia o comunicació.
Aquesta quantitat sim de justificar documentalment amb els següents conceptes elegibles:

)

a) Inscripció: Factura oficial. No són elegibles activitats de l’agenda social de l’event com
excursions o visites guiades.
b) Despeses d’allotjament i manutenció: tres dies máxim, a 50 euros/dia (estatal) o 90
euros/dia (estranger).
e) Despeses de transport: Factura oficial i targes d’embarcament, o documents equivalents.
Addicionaiment, l’abonament d’aquest ajut queda també condicionat a la presentació del certificat
d’assisténcia emés per l’organització de l’acte científic.
Aftas de tipus b)
La quantitat máxima que es pot percebre pels ajuts de tipus b) especificats a la base primera de la
convocatória és de 2000 euros per a estades a Espanya i 3000 euros per a estades intemacionals. Cada
sol licitant pot demanar un máxim d’un ajut per realitzar una estada de treball per convocatória.

Es poden cofinançar despeses de transport, aliotjament i manutenció d’acord amb els imports máxims
següents:
a) Transpon: Factura oficial i targes d’embarcament, o documents equivalents. Será
subvencionabie per aquest concepte l’import justificat 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 intemacionals. En cas necessari, es fará un prorrateig
diari de la quantia sobre la durada acreditada de l’estada. El cómput d’aquesta quantitat es
realitzará sobre les dates que figurin al certificat d’estada i els documents de viatge tals com
targes d’ embarcament.
Addicionalment, l’abonament d’aquest ajut queda també condicionat a la presentació d’un certificat
d’estada signat per la persona responsable de la visita al centre receptor.
Les sol licituds foren avaluades, segons la data de registre, per una comissió integrada pels membres de
la comissió avaluadora de l’OSR.
Seguint el que establia la convocatória “Tindran preferéncia en la concessió aquelles persones que no
tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives.” i “Si no hi ha disponibilitat pressupostária per
acceptar totes les soPlicituds, 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 curriculum 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 UIB) durant
els darrers cinc anys: 2011-2015 (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de
1 ‘activitat en investigació del GREC. La puntuació deis sol~ licitants 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:

Ajuts de tipus a)
SoFlicitant

Dotació concedida

Carme Teresa

Alomar Mascaró

700,00

Milos

Jovanovic

372,13

Maria Susana

Gutiérrez Gómez

480,00

Albert

Maimó Barceló

699,35

Maria Elena

Cuartero Castañer

436,00

Laura

Pereda Briones

390,00

Ajuis de tipus b)
Soliicitant

Dotació concedida

Edurne

Blanco Rodríguez

3.000,00

Sergio

García Rodríguez

2.260,00

Montserrat

Compa Ferrer

3.000,00

Marc

Carriqui Alcover

3.000,00

Jan

García Morales

3.000,00

Les quantitats concedides són les que els soliicitants varen demanar.
La resta de soFlicitants que no han obtingut un ajut a aquesta Comissió, seran avaluats de beIl nou a la
propera reunió, juntament amb les noves soliicituds rebudes.
La Universitat de les Illes Balears subscriurá l’assegurança de cobertura médica ¡ d’accidents pertinent
en cada cas, si escau.
Els beneficiaris hauran de emplenar i signar I’annex 1 relatiu al consentiment de cessió de dades ¡ lliurar
el mateix a l’OSR.
En totes les publicacions i presentacions resultat de les accions subvencionables s’haurá de fer difúsió
del finançament incloent els logos conforme a la normativa de l’annex 2. Al text de les publicacions
s’haurá de fer constar el text següent: “La recerca que ha donat lloc a aquests resultats ha estat
impulsada per la Fundació Bancária “la Caixa” (The research !eading lo these residís has received
funding from “la Caixa” Banking Foundaíion). L’incompliment d’aquest requisit será motiu de
devoinció de l’ajut concedit. Es responsabilitat del benefician aportar els documents acreditatius
d’aquest agraíment o menció gráfica.
Tal com estableix el punt 7 de la convocatónia, “Els acords presos per la comissió d’avaluació es
publicaran a l’adreça: http://www.u.b.es/recerca/ajnts per la qual cosa es procedeix a publicar la
Resolució.
‘,

Complint la Llei 392015, d’l d’octubre, del procediment administratiu comá de les administracions
públiques (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, 9 de

vembre de 2016

El v~ctord’1~/estigació i Postgrau,

Jaume Carot

