BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’UN AJUT A LA RECERCA
SOBRE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA

1.- Objecte
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament de l’ajut a la recerca sobre el Govern Local a Catalunya
que s’atorga juntament per la Diputació de Barcelona i la Fundació privada Institut
d’Economia de Barcelona (en endavant, FIEB).
2.- Finalitat de l’ajut
La finalitat de l’ajut és fomentar el coneixement sobre els Governs Locals de Catalunya,
com a conseqüència de la transformació que s’està patint degut a l’impacte de la crisi
econòmica i els canvis dels règims locals estatals i català.
Aquests fenòmens han comportat, entre altres, una major pressió als governs locals per a
fer front a les necessitats de la ciutadania repensant el seu marc financer i pressupostari i
l’eficiència de les seves polítiques i serveis.
La recerca haurà de tractar preferentment sobre el finançament i la hisenda local i/o
sobre l’aplicació de mecanismes d’avaluació de l’eficiència en els governs locals.
Els ajuts seran per a treballs inèdits, no publicats, i realitzats dins el termini que es
presenten.
3.- Beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiaris/àries de l’ajut el professorat universitari en formació, alumnat
universitari de postgrau, alumnat del darrer curs de Grau/Llicenciatura universitària i
professionals de les diferents administracions públiques de Catalunya.
Les persones beneficiàries poden optar a aquest concurs en la modalitat individual o
formant part d’un equip investigador.
Una mateixa persona beneficiària tant individualment com a integrant d’un equip
investigador només pot formar part d’una sol·licitud per convocatòria.
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2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, annexant els documents que s’indiquen en la base 6.
4.- Tutor
Cada projecte haurà de comptar amb el compromís de col·laboració d’un/a professor/a de
qualsevol de les universitats o professionals d’experiència contrastada que haurà
d’assessorar i tutoritzar la recerca durant la seva execució.
5.- Import de l’ajut
L’import de l’ajut serà de tres mil set-cents euros (3.700,00 €), impostos no inclosos, dels
quals:
- Tres mil euros (3.000,00 €) corresponen a l’ajut a la recerca.
- Set-cents euros (700,00 €) corresponen als honoraris del tutor.
6.- Sol·licitud i documentació a aportar
Tant la sol·licitud com la documentació a aportar s’haurà de presentar en format
electrònic.
6.1. La sol·licitud haurà d’incloure les dades següents:
1. En cas de tractar-se de:
•

Sol·licitud individual: Nom i cognoms del/la sol·licitant.

•

Sol·licitud col·lectiva: Nom i cognoms dels/les sol·licitants que formen part
de l’equip i designació d’una persona referent amb la qual les institucions
promotores de l’ajut es comunicaran i faran el seguiment del
desenvolupament de la recerca.

2. Adreça postal.
3. Número de telèfon.
4. Adreça de correu electrònic.
5. Situació professional i/o docent de cadascú dels/les sol·licitants.
6. Nom i cognoms del/la professor/a que realitzarà les tasques d’assessorament i
tutorització de la recerca per a la qual es demana l’ajut.
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En el cas de presentar-se una sol·licitud col·lectiva, els punts 2, 3 i 4 seran les dades del
referent de l’equip.
6.2. Documentació que caldrà adjuntar :
1. Currículum degudament signat, de com a màxim 3 pàgines, de cadascuna de les
persones interessades, individualment o formant part d’un equip, en especial
referència a treballs d’investigació realitzats, publicats o inèdits; i a l’experiència
acadèmica, de recerca i professional en el camp objecte del projecte
d’investigació.
2. Currículum degudament signat, de com a màxim 3 pàgines del/la professor/a
tutor/a.
3. El projecte d’investigació haurà de tenir com a màxim 10 pàgines, on s’indiqui com
a mínim:
•

Títol i objectius de l’estudi.

•

Metodologia prevista.

•

Pla de treball temporalitzat des de la data de l’atorgament de l’ajut fins a la
data màxima prevista del seu lliurament.

•

Principal bibliografia de referència.

•

La distribució de tasques i responsabilitats de cadascun dels sol·licitants, en
cas de sol·licituds col·lectives.

•

Una carta signada pel/r la professor/a on es comprometi a assessorar i
tutoritzar la recerca per a la qual es demana l’ajut.

4. En cas de disposar finançament per la mateixa proposta de recerca que es
presenta, cal indicar l’ens que el financia i l’import de finançament.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en català, castellà o anglès, i anirà
degudament signada pel sol·licitant o per la persona que representa a l’equip.
7- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre inclòs.
Tant la sol·licitud com la documentació s’haurà de presentar en format electrònic a
ieb.calls@ub.edu
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen.
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8.- Comissió avaluadora i de seguiment
La comissió avaluadora i de seguiment estarà integrada per 4 representants, dos seran
nomenats a proposta del Coordinador General de la Diputació de Barcelona, i els altres
dos a proposta de la Fundació privada Institut d’Economia de Barcelona.
9.- Instrucció i concessió de l’ajut
La comissió avaluarà les sol·licituds i proposarà la concessió d’un ajut tenint en compte
els criteris següents i d’acord amb la ponderació indicada:
-

Interès del tema, enfocament de la recerca en relació al govern local català i als
reptes que té plantejat avui en dia..................................................... fins a 10 punts.

-

Qualitat del projecte en termes de: claredat del marc teòric de treball i del sistema i
solidesa de la metodologia d’hipòtesis, coherència entre el marc teòric i la
hipòtesis del treball, viabilitat del projecte segons el calendari de treball i l’equip de
treball..................................................................................................fins a 10 punts.

-

Coherència entre l’experiència del treball i de recerca prèvia de l’investigador/a i/o
l’equip de treball i la dificultat d’envergadura de la proposta presentada..... fins a 10
punts.

-

Capacitat d’obrir línies de recerca noves............................................fins a 10 punts.

-

Capacitat de generar coneixement aplicat pels governs locals..........fins a 10 punts.

La comissió avaluadora podrà convocar les persones candidates per requerir informació
complementària sobre els treballs de recerca projectats, o demanar per escrit la
informació esmentada.
10- Resolució de la convocatòria i de notificació
L’acord de concessió de l’ajut es farà públic abans del 10 de desembre de 2014.
La resolució es publicarà a la seu electrònica de l’Institut d’Economia de Barcelona.
La resolució de la convocatòria és inapel·lable.
La convocatòria per l’atorgament de concessió d’ajut es pot declarar deserta si la
comissió considera que cap de les sol·licituds presentades s’ajusta satisfactòriament als
criteris establerts.

4/4

11.- Acceptació
La participació suposa l’acceptació de les bases i condicions de la convocatòria.
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’una setmana a
comptar a partir de la publicació de la resolució.
12.- Seguiment i avaluació del treball
La comissió avaluadora i de seguiment elaborarà un informe sobre el treball de recerca
definitiu. La realització del segon pagament de l’ajut queda supeditada a les conclusions
d’aquest informe.
La comissió pot fer el seguiment de la recerca. Les persones beneficiàries queden
obligades a mantenir-hi contacte i a presentar tota la informació relativa al treball de
recerca que la comissió pugui requerir.
13.- Lliurament del treball definitiu
El treball definitiu s’haurà de lliurar abans del 30 d’abril de 2015.
La seva extensió es situarà entre 60.000 i 80.000 caràcters amb espais, i podrà estar
redactat en català, castellà o anglès. El lliurament s’haurà de fer en format electrònic a
ieb.calls@ub.edu.
Al treball s’hi ha d’adjuntar un resum d’entre 200 i 400 paraules, on es faci constar
l’objecte de la recerca realitzada i els principals resultats obtinguts.
14.- Forma de pagament
El pagament de l’ajut el realitzarà la Fundació privada Institut d’Economia de Barcelona i
s’efectuarà de la forma següent:
1) Nou-cents vint-i-cinc euros (925,00 €) en el moment de l’acceptació de l’ajut.
2) Dels dos mil set-cents setanta-cinc euros (2.775,00 €) restants es pagaran un cop
el treball definitiu hagi estat validat per la Comissió Avaluadora i de Seguiment, i es
desglossarà de la manera següent:
2.1 Dos mil setanta-cinc euros (2.075,00 €) es pagarà a la persona beneficiària o
al representant de l’equip.
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2.2 Set-cents euros (700,00 €) es pagarà al/la tutor/a.
Si els rendiments de la recerca fossin manifestament insuficients o incomplissin les
condicions sota les quals l’ajut es va atorgar, aquest podrà ser retirat.
15.- Propietat intel·lectual
Al/s autor/s dels projecte objecte d’ajut els correspondrà la titularitat dels drets
d’explotació.
L’autor cedirà amb caràcter no exclusiu a la Diputació de Barcelona l’exercici dels drets
d’explotació, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.
Això no obstant, els resultats de la recerca es podran utilitzar i difondre en publicacions
científiques per part del/s autor/s sempre fent constar el suport obtingut de l’ajut i amb
comunicació prèvia a la Diputació de Barcelona i a la Fundació privada Institut
d’Economia de Barcelona.
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RESOLUCIÓ AJUT A LA RECERCA SOBRE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió avaluadora acorda la resolució de
concessió de l’ajut de conformitat amb la convocatòria en el termes següents:
Nom del beneficiari: Nicolás González Pampillón
Títol del projecte: Assessing the Impact of a Neighborhood Regeneration Program in the
Catalan Municipalities
Barcelona, 10 de desembre de 2014
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