AJUTS A LA RECERCA SOBRE POLÍTICA ECONÒMICA LOCAL EN
L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA
CONVOCATORIA 2018
1. OBJECTE
L'objecte d'aquesta resolució és aprovar la convocatòria d'ajuts a la recerca sobre
política econòmica local en l’àmbit metropolita de Barcelona per donar suport als
grups de recerca e investigadors que desenvolupin recerca a Catalunya en les
diferents àrees d’interès de la Càtedra Barcelona – UPF de Política Econòmica
Local.
S'estableixen dues modalitats de ajuts:

A) Ajuts a grups de recerca (fins a 27.000 euro)
B) Ajuts individuals (fins a 9.000 euro)

El resultat d'aquesta convocatòria serà l'atorgament de finançament competitiu a
partir d'un procés d'avaluació científica i de les disponibilitats pressupostàries
L’ajut es basarà en el suport econòmic per a la realització d’un projecte de recerca
en les següents àrees temàtiques:

a. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió econòmica,
financera i fiscal dels ens locals i els seus mecanismes de redistribució.
b. Les polítiques orientades a generar un entorn adequat per a l’activitat
econòmica: ordenances, planejament urbanístic, infraestructures, mobilitat
i serveis en general.
c. Les estratègies i programes de polítiques de promoció econòmica i de
suport a sectors estratègics de la metròpoli barcelonina.
d. Les estratègies i programes de millora de les condicions laborals i de
polítiques de foment de l’ocupació i els treballs.
e. La territorialització de les polítiques econòmiques i la co-producció amb la
ciutadania.
f. L’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió de les àrees
finalistes dels ens locals: educació, cultura, esports, medi ambient, serveis
socials, salut, habitatge, participació, relacions internacionals, etc.
g. Els mecanismes de concertació econòmica i social locals i de cooperació
intermunicipal i supramunicipal.
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Les propostes de recerca hauran de ser originals i inèdites, tot i que poden trobarse emmarcades en projectes de recerca més amplis.
El període de execució del projecte és de màxim 1 any. Aquest projecte es
desenvoluparà entre l’1 de octubre del 2018 i el 30 de octubre del 2019 i
culminarà en un Informe final que serà presentat públicament en el marc de les
activitat de difusió i transferència de la Càtedra.

No s'accepten ampliacions del termini d'execució de l'ajut sense una justificació
prèvia, que ha d'acceptar la Comissió Mixta de la Càtedra En cas de sol·licitar
l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial
d'execució.
2. IMPORT
Per la convocatòria de l’any 2018, es destina un total de 99.000 euro a aquests
ajuts, amb un import màxim de 27.000 euro per a grups de recerca (Modalitat A) i
un import màxim de 9.000 euro per ajuts individuals (Modalitat B).
Depenent del nombre i la qualitat de les propostes, per al 2018 la Càtedra destina
fins a 54.000 euro per a la Modalitat A i fins a 45.000 per a la Modalitat B.

L' import s'atorgarà a l'entitat beneficiària a la qual està vinculat el coordinador o
la coordinadora del grup de recerca i el o la investigador/a beneficiari/a dels ajuts
individuals. Tanmateix, la justificació econòmica serà comptabilitzada i presentada
per l'entitat beneficiària.

L'import que es concedeixi serà com a màxim el de l'import sol·licitat. Els ajuts
podran finançar fins al cent per cent de les despeses de l'actuació subvencionada.
Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu
atorgament.

Es consideren despeses subvencionables les que prevegin les bases del ajuts i les
següents despeses:
Són despeses subvencionables les derivades de:
•

Material fungible i despeses de material no inventariable i, quan es justifiqui
que no pot assumir-se directament per l'equip de recerca,
subcontractacions de tasques, anàlisis, estudis i informes externs i altres
tasques necessàries per al desenvolupament del projecte (inscripcions a
seminaris, viatges, dietes, etc.) sempre que s'indiqui prèviament en el
pressupost. i no superi el 30% de l'import atorgat.
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•

•
•

•

Despeses de personal (contractes), sense cap limitació percentual. Nous
contractes (en totes les seves modalitats) de personal que treballarà en el
desenvolupament del projecte.
Complements retributius per als investigadors amb un límit del 10% del
total de despeses directes, sense tenir en compte l'overhead).

Despeses generals (overheads) per a la institució on es realitza la
investigació. El percentatge de despeses (overheads) respecte del total
pressupostat serà el que marqui la normativa de la institució.
Les persones beneficiàries poden subcontractar serveis o activitats
relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no pot assumir directament l'equip
de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el
30% de l'import atorgat.

No són despeses subvencionables les despeses derivades de:
•
•

Activitats protocol·làries.
Material inventariable.

Els grups de recerca i els candidats individuals indicaran l’import sol·licitat en la
seva proposta i aquest quedarà subjecte, a efectes de resolució, a un possible
ajustament pactat entre ambdues parts per facilitar la compatibilitat de diversos
ajuts.
El jurat podrà declarar deserta la convocatòria, si no es compta amb candidatures
amb la qualitat suficient.
L’ import de l’ajut es lliurarà en tres parts:
•
•
•

Una primera part de un 50% del total serà abonada immediatament
després de resoldre’s la convocatòria;
La segona part (25%) serà abonada a la presentació d’un informe
intermedi;
La tercera part (25%) serà abonada al lliurament final del treball.

El informe intermedi i el informe final del treball tindran que ser prèviament
aprovats per la Comissió Mixta de la Càtedra.
4. BENEFICIARIS

Per obtenir la condició de beneficiari dels ajuts previstos les persones sol·licitants
han de complir, en tots els casos, els requisits previst en les bases reguladores.
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Modalitat A) Ajuts per grups de recerca
Per poder optar a l’ajut cal ser un grup de recerca de les universitats del sistema
universitari públic o un institut, centre, organització pública que tingui com a
activitat principal la recerca i que tingui seu al Estat Espanyol.

Els grups de recerca estaran formats per un coordinador o coordinadora i per la
resta de membres del grup. Els membres dels grups de recerca podran ser tant
personal investigador doctor o no doctor com emèrit i hauran d'estar
necessàriament vinculats mitjançant contracte o beca amb una universitat o centre
de recerca, sigui a dedicació completa o parcial.

El grup de recerca quedarà vinculat, a efectes administratius, a la institució a la
qual pertany el coordinador o coordinadora del grup de recerca, que serà la
persona responsable del grup.

La persona responsable de l'execució del projecte ha de ser doctor / a i estar
vinculada estatutàriament o contractualment i a temps complet a la universitat o
centre de recerca que sol·licita ser beneficiària de l'ajut. En aquest sentit, el
projecte, a efectes econòmics i administratius, queda vinculat a la institució
d'adscripció de la persona responsable.
Un mateix investigador o investigadora només pot constar com a membre en un
grup de recerca d'aquesta convocatòria.
El personal en formació, o el personal investigador predoctoral, pot constar com a
membre del grup si té una vinculació mitjançant beca o contracte amb alguna
universitat o centre de recerca o a través d'un contracte amb una empresa dins el
programa de Doctorats Industrials. No en podran ser membres si l'única vinculació
és la matrícula universitària.
Modalitat B) Ajuts individuals
Per obtenir la condició de beneficiari individual, els investigadors han de complir
els següents requisits:
•
•

Ser personal estatutari o contractat vinculat a una universitat pública,
centres o institut de recerca que tingui seu al Estat Espanyol.

Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o en
cas de persones nacionals de tercers països, tenir l'autorització de
residència de llarga durada a Espanya.

5. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
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Per la Convocatòria 2018, la documentació que cal presentar en el moment de fer
la sol·licitud és la següent:
1. Formulari de sol·licitud disponible en la pagina web de la Càtedra
(https://www.upf.edu/web/catedra-politica-economica-local)

2. Memòria del projecte de recerca segons el model disponible que es pot
descarregar des de la pàgina web de la Càtedra

3. (Modalitat A) Document que contingui una relació dels membres de l'equip
i currículums de l'investigador/a responsable del projecte i de la resta dels
membres de l'equip de recerca. Els currículums han de contenir
exclusivament una selecció de les publicacions, projectes de recerca i
activitats acadèmiques rellevants dels últims cinc (5) anys. (màxim 5 fulls a
una sola cara entre totes les persones integrants del grup).

4. Carta d’aval de la institució corresponent en el cas de candidatures
individuals (Modalitat B)

Les
sol·licituds
s’hauran
d’enviar
telemàticament
info.catedrapel@upf.edu adjuntant la documentació necessària.

a

l’adreça

La data límit d’admissió de sol·licituds serà el divendres 23 de juliol de 2018,
a les 23.59h.
6. JURAT
La selecció de les propostes la farà el Jurat que serà designat cada any per la
Comissió Mixta de la Càtedra i estarà composat per cinc persones:
-

dues persones de l’àmbit universitari
dues persones de l’àmbit empresarial/agents socials/institucional
El director acadèmic de la Càtedra

La Càtedra ha de vetllar per la paritat de gènere en el Jurat.

El jurat podrà declarar deserta la convocatòria, si no es compta amb candidatures
amb la qualitat suficient.
7. AVALUACIÓ

El jurat tindrà en compte els aspectes següents:
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1. Alineació amb la temàtica de la convocatòria (Política Econòmica Local) i
referència al cas de Barcelona/Catalunya com a criteris excloents (indicats
al punt 2 de les bases reguladores)

2. Criteris de valoració per als que compleixin el punt anterior:
•
•
•

Coherència, rigor metodològic i viabilitat de la recerca plantejada (40%)
Innovació, noves perspectives de coneixement i originalitat en el
plantejament (20%)
Orientació a resultats, conclusions i propostes en matèria de política
econòmica local (40%)

Eventualment el jurat podrà demanar reunir-se presencialment amb les persones i
els grups de recerca que hagin presentat candidatures per avaluar amb major
profunditat les propostes.
8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La Direcció de la Càtedra formula la proposta definitiva de concessió, en vista, en
tot cas, de la proposta de resolució del Jurat.
La resolució de concessió de concessió dels ajuts es notifica personalment i
telemàticament a la/les persona/es indicades com a responsables del projecte en
els formularis de sol·licitud.

En la resolució de concessió figuraran, com a mínim, la identificació de l'entitat
beneficiària, l'import de l'ajut, el termini d'execució i de justificació de les
actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

El Jurat resoldrà la convocatòria abans del 10 de setembre del 2018 a les
23.59 h.
9. FORMALITZACIÓ DE L’AJUT I RESOLUCIÓ DELS AJUTS
Per els grups de recerca, l’ajut es farà efectiu mitjançant un conveni de
col·laboració entre la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local i l’entitat
legal vinculada al grup de recerca corresponent, que serà la receptora de l’ajut.

Per les propostes individuals, l’ajut es farà efectiu mitjançant un document signat
pel beneficiari individual del ajut i la persona representant de la Càtedra, en el qual
el beneficiari s'ha de comprometre a complir totes les condicions que fixen les
bases reguladores i la convocatòria.
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10. COMITÈ DE SEGUIMENT
Amb l’objectiu de col·laborar amb l’organització premiada, especialment pel que fa
a la qualitat i coherència científica del treball, la Comissió Mixta de la Càtedra
designarà tres persones d’entre els seus membres, una d’elles el director acadèmic
de la Càtedra, que es constituiran en Comitè de Seguiment.
Aquest es reunirà un mínim de dos cops amb els equips de recerca i els beneficiaris
individuals corresponents durant el període d’execució de la recerca. Les decisions
d’aquest comitè seran vinculants de cara a l’autorització dels pagaments dels
imports restants.
11. PRESENTACIÓ DEL TREBALL

El treball podrà ser presentat en català, castellà o anglès. En qualsevol cas haurà
d’incloure un abstract d’un màxim de 500 paraules i un recull de paraules clau en
tots tres idiomes.

L’extensió aproximada del text (inclosos gràfics, taules i referències
bibliogràfiques) serà d’entre 25.000 i 40.000 paraules per als grups de recerca i
d’entre 8.000 i 10.000 paraules per als treballs individuals

El treball pot incloure taules, gràfics i imatges originals, així com cites i bibliografia
degudament referenciades.

En qualsevol cas, el treball haurà de comptar amb un apartat de conclusions i/o
propostes en el que es recullin orientacions per al cas de Barcelona.

L’organització beneficiària realitzarà una presentació pública dels resultats del
treball, en una data i lloc a convenir amb la Càtedra.
12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’IMATGE

L’organització beneficiària cedeix gratuïtament a la Càtedra els drets de
reproducció de l’obra, amb independència del suport, per un període de 10 anys.

L’atorgament de l’ajut implica que l’organització beneficiària i les persones que
formin l’equip de recerca autoritzen a la Càtedra a donar publicitat dels seus noms,
així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de
lliurament, en la presentació pública o en altres moments). Les imatges podran ser
difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual, incloses xarxes socials.

13. FINALITZACIÓ ANTICIPADA DE L’AJUT
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La Càtedra podrà resoldre finalitzar anticipadament l’ajut, amb la pèrdua
consegüent dels drets econòmics vinculats, en els casos següents, un cop escoltada
la comissió de seguiment i l’organització beneficiària:
-

Trencament del compromís de lliurament del treball, dels documents
intermedis o de la presentació pública dels resultats.
Detecció de plagi o altres pràctiques contràries als bons usos acadèmics.
Falsejament de les dades de sol·licitud de la convocatòria.

Si s’escau, la Càtedra podrà emprendre les accions administratives o legals
corresponents per tal de recuperar els imports avançats.
14. JUSTIFICACIÓ

S'estableix com a modalitat de justificació el compte justificatiu .La justificació s'ha
de dur a terme mitjançant la presentació d'un compte justificatiu amb una
memòria econòmica de aquest. El compte ha d'anar signat pel representant legal
de l'entitat beneficiària i ha de contenir:
•
•
•

Una memòria tècnica explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació
subvencionada, amb indicació de les actuacions realitzades.
Una memòria econòmica que justifiqui el 100% de les despeses del
projecte, independentment de l'import de la subvenció.
La memòria econòmica ha de contenir les dades següents:
- Dades del/de la beneficiari/ària.
- Dades de la/les persona/es de contacte.
- Import de la subvenció atorgada
- Una relació classificada de les despeses relacionades amb el
desenvolupament de l'activitat subvencionada, amb identificació del
creditor, número de factura o document de valor probatori
equivalent, l'import base, l'IVA i l'import total, la data d'emissió, la
data de pagament i la forma de pagament. En el cas d’existir una
partida de subcontractació, cal desglossar els imports per a
cadascun dels conceptes/actuacions realitzats.
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