Universitat

Obra Social “la Caixa”

de les Illes Balears

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

Es convoquen ajuts per a facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador
en formació de la UIB i promocionar la difusió dels 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 estan finançats per l’Obra Social “la Caixa”
dins el marc de la collaboració amb la UIB.
Aquesta convocatória es regirá per les següents:
BASES
1. Característiques deis ajuts
Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobilitat:
a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de relleváncia
(congressos o simposis) que tinguin un comité científic que faci una selecció de les ponéncies
mitj ançant la seva avaluació.
b) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada
mfnima de tres setmanes.
2. Requisits deis soFlicitants
Poden demanar aquests ajuts els investigadors i investigadores en formació matriculats a un
programa de doctorat de la UIB. Tindran preferéncia en la concessió aquelles persones que no
tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives, com són les previstes dins i’Acord
normatiu 10210/2012, de 17 de febrer o els Ajuts per a Estades Breus de Becaris FPU del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i FPI del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Els i les sollicitants requeriran de l’autorització escrita del seu director o directora de tesi, amb
el vistiplau del tutor o la tutora.
3. Quantia i naturaiesa deis ajuts
Els ajuts finançaran activitats de mobilitat que hauran d’haver finalitzat el dia 30 de setembre
de 2017.

Aftas de tipus (a)
Cada sollicitant pot demanar un máxim d’un ajut i només es pot so]Hlicitar un ajut per ponéncia
o comunicació. La quantitat máxima que es pot percebre peis ajuts de tipus (a) especificats a la
base primera és de:
1) 500€ per a un congrés que té lloc a Espanya.
2) 700€ per a un congrés que té lloc a l’estranger.
Aquesta quantitat s’ha 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 ¡ 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.
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Addieionalment, l’abonament d’aquest ajut queda també condicionat a la presentació del
certificat d’assisténcia emés per l’organització de l’acte científic.
A]uts de tipus (b)
La quantitat máxima que es pot percebre peis ajuts de tipus (b) especificats a la base primera
d’aquesta convocatória és de 2000€ per a estades a Espanya i 3000€ per a estades
internacionals. Cada so]Hlicitant pot demanar un máxim d’un ajut per a realitzar una estada de
treball per convocatória.
Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i manutenció d’acord amb els imports
máxims següents:
a) Transport: Factura oficial i targes d’embarcament, o documents equivalents. Será
subvencionable per aquest concepte l’import justificat fins a 250€ per a estades a
Espanya, fins a 500€ per a estades a un país europeu i fins a 1000€ per a la resta del
món.
b) Despeses d’allotjament i manutenció: fins a 200€/setmana per a estades a
Espanya, fins a 400€/setmana per a estades internacionals. 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.
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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.
4. Presentació i tramitació de les soFlicituds
Les soliicituds shan de presentar al Vicerectorat d’Investigació i Postgrau amb l’imprés
electrónic que es pot trobar a la página web de l’OSR http://www.uib.es/recerca/ajuts/
D’ofici, l’OSR extraurá el currículum de cada sollicitant del GREC. No es considerará la

sol licitud de cap persona que no tingui el currículum GREC actualitzat en els darrers sis
mesos.
Les sol lieituds han d’incloure els següents documents:
• formulan de soPlicitud (http://www.uib.es/rccerca/ajuts/)
Ajuts de tipus a)
• resum de la comunicació i cópia de l’acceptació de la comunicació
Ajuts de tipus b)
• escrit explicatiu del motiu i objectius de lestada, així com del trebali proposat
• carta d’invitació o dacceptació del centre receptor
Així mateix, a l’imprés de sollicitud s’han despecificar tots els ajuts demanats a qualsevol
institució pública o privada per a la realització de l’activitat de mobilitat proposada.
El termini per a la presentació de soPlicituds romandrá obert des del dia de la publicació
d’aquesta convocatória fins el 9 de desembre de 2016. La instáncia s’haurá de registrar al
Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en
la forma que s’estableix a l’artiele 38.4) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. Avaluació
Les solJicituds seran avaluades, segons la seva data de registre, els dies 14 d’octubre o 16 de
desembre de 2016 per una Comissió d’Avaluació integrada pels membres de la Comissió
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 harem
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
eonvocatória (un máxim de 10 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat
investigadora 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 l’activitat investigadora del GREC. La puntuació dels sollicitants en
aquest apartat será proporcional a la valoració del director o tutor, i es donará la máxima
puntuació al eandidat presentat per l’investigador amb més valoració.

6. Asscgurança
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 a l’adreça següent:
http://www.uib.es/recerca/ajuts/.
8. Obligacions deis beneficiaris
Bis beneficiaris ha de mantenir una vinculació estatutária amb la UIB durant tota la durada de
1’ activitat subvencionada.
Qualsevol canvi respecte a les condicions establertes al document de resolució relatiu a la
realització de l’activitat requereix d’autorització expressa per part de la Comissió d’Avaluació.
El benefician es compromet a presentar als seus serveis administratius tota la documentació
acreditativa en els 15 dies posteriors a la finalització de l’estada.
9. Difusió de la font de finançament
Les publicacions i material de difussió (presentacions a congressos) derivats deis treballs
realitzats amb els ajuts concedits han d’incioure una menció gráfica o escrita a la l’Obra Social
“La Caixa”.
L’incompiiment d’aquest requisit será motiu de devolució de l’ajut concedit.
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. Així mateix, en cas de
discrepáncia, s’habilita a la Comissió Avaluadora de 1’OSR a interpretar el text de la
convocatónia.
La present convocatória i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta convocatónia es
poden impugnar en els casos i en la forma establerts perla Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Vicerector d’Investigació i Postgrau,

Palma, 23 de setembre de 2016

ADJUNT: ANNEX 1 CALENDARI
ANNEX 1 CALEN DARI
9 de desembre 2016
18 «octubre o
20 de desembre de 2016
30 de setembre 2017

Data Iímit per a formalització de sollicituds
Publicació de les resolucions de concessió
Data límit per a haver realitzat l’activitat de mobilitat
sollicitada

