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1. Introducció
El Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP) de l’Institut d’Estudis Andorrans convoca dues beques de
recerca adreçada als estudiants i titulats recents que vulguin centrar les seves primeres investigacions
sobre la història i la política d’Andorra. La de recerca històrica rep el nom de Pere Canturri; la d’estudis
polítics, Manuel Mas.
La temàtica de la recerca és lliure. Tanmateix, el CEHiP podrà suggerir, a petició dels interessats,
possibles línies d’investigació.

2. Descripció dels ajuts
Requisits bàsics
Poden optar als ajuts estudiants universitaris de qualsevol nacionalitat i residència.
Els candidats han de cursar estudis universitaris de primer o segon cicle (amb matrícula activa), o bé
que hagin obtingut el títol universitari a partir del curs 2017-2018.
Poden presentar-se a la beca a títol individual o formant part d’un equip. En aquest cas, l’equip serà
representat per una sola persona, en qualitat de responsable.
Durada
La durada de les beques és d’onze mesos, des del novembre de 2020 al setembre del 2021. Les
beques no són renovables: cas que el tema d’estudi sigui susceptible d’una ampliació de la recerca,
una possible continuïtat hauria de sotmetre’s a una nova convocatòria.
Dotació
L’import de cadascuna de les beques és de 4.000 €, que seran abonats en dos pagaments de 2.000 €.
El primer pagament es farà en el moment de la signatura del contracte d’acceptació de la beca, i el
segon quan s’hagi lliurat el treball.
Els beneficiaris hauram de fer front a les seves obligacions fiscals d’acord amb la legislació vigent. Per a
més informació, es pot consultar a www.impostos.ad.
Incompatibilitats
Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen
d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals.
Els beneficiaris estan sotmesos al que disposa l’article 6 del Reglament del procediment per a la
concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.

3. Termini de presentació de la convocatòria
Les sol·licituds s’hauran de presentar, presencialment o per correu certificat, a la seu de l’Institut
d’Estudis Andorrans (Av. Rocafort, núm. 21-23, edifici El Molí, 3a planta, Sant Julià de Lòria) des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria de la beca al BOPA i fins a les 12 h del dia 23 d’octubre
del 2020. Les sol·licituds trameses per correu certificat hauran d’haver arribat abans de la finalització
d’aquest termini.
També cal enviar, dins del termini previst, tota la documentació en format .pdf a l’adreça iea@iea.ad.

4. Documentació requerida
A l’hora de lliurar la documentació cal que quedi clar a quina de les dues beques s’opta.
• Imprès de sol·licitud, disponible a la pàgina web de l’IEA/CEHiP.
• Fotocòpia compulsada del passaport o document oficial d’identitat.
• Curriculum vitæ.
• Títols i expedients acadèmics de 1r o 2n cicle, oficials i reconeguts a Andorra; o document oficial
que acrediti que el candidat està en actiu i matriculat, cursant estudis universitaris de 1r o 2n cicle.
Tots els documents s’han de presentar en originals o en fotocòpia compulsada.
• Memòria del projecte de recerca, amb l’expressió dels objectius, la metodologia, el cronograma i les
fonts que seran utilitzades.
• Carta d’un professor universitari que avali el projecte.
• Les presents bases, rubricades a cada pàgina i signades al darrer full pel sol·licitant.
• Declaració jurada o de promesa que exposi que el candidat no té cap deute amb l’administració
pública segons el model normalitzat, que es pot descarregar a la web de Tràmits.
• Qualsevol altre document que el candidat consideri oportú.
La documentació s’ha de presentar dins el termini i amb les condicions fixades al punt 3 d’aquestes
bases.
Els candidats atorguen el seu consentiment exprés perquè les seves dades personals, tant les que
consten a la documentació sol·licitada en aquestes bases, com les que se’n derivin, arribin als
respectius fitxers de l’IEA i siguin tractades com correspongui i determini la normativa legal vigent en
cada moment.
Segons l’article 9 del Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les
transferències públiques, del 12 de setembre del 2000, si la sol·licitud no reuneix els requisits indicats
anteriorment, els organismes convocants poden requerir al sol·licitant que esmeni les mancances en el
termini de deu dies. En cas contrari la sol·licitud quedarà desestimada i arxivada sense cap més tràmit.

5. Procés de selecció
Comissió de selecció
La comissió de selecció estarà formada pel director de l’IEA, el director tècnic del CEHiP, un
representant del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi i, com a mínim, dos
especialistes en cadascuna de les disciplines que són objecte de la beca, tots amb veu i vot. Els noms i
mèrits dels integrants de la comissió seran comunicats als candidats en el moment de la convocatòria.

La qualitat i transparència del procés estarà garantida per la presència de la direcció de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament a Andorra, amb veu i sense vot, que acredita que se segueixen i es
compleixen els criteris objectius i de neutralitat en el procés d’avaluació.
Avaluació
L'avaluació de les sol·licituds es farà segons els criteris i les puntuacions següents:
•

Valoració del CV i la seva adequació al projecte de recerca (30 punts).

•

Avaluació cientificotècnica del projecte de recerca: antecedents, objectius, pla de treball i
metodologia. (50 punts).

•

La temàtica del projecte (20 punts).

Per aconseguir superar el procés de selecció cal aconseguir un nivell mínim de puntuació, fixat en 60
punts. Els ajuts el rebran els projectes que tinguin la millor puntuació d’entre les candidatures que
hagin superat el llindar estipulat.
Defensa
Els sol·licitants hauran de defensar la seva proposta de recerca davant dels membres de la comissió de
selecció entre els dies 9 i 10 de novembre de 2020. El dia i hora en què se’ls convocarà els serà
comunicada per correu electrònic.

6. Notificació, resolució i contracte
Notificació
L’Institut d’Estudis Andorrans notificarà als candidats el resultat de l’avaluació en un termini màxim de
deu dies naturals a partir de la data de la reunió de la comissió de selecció. Els sol·licitants podran
recollir la notificació a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans, o bé s’enviarà per un mitjà que acrediti
la seva recepció. Hi ha un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions al mateix Institut, a
comptar de l’endemà del dia de recepció de la notificació. Un cop examinades les al·legacions, es
prossegueix amb el tràmit ordinari de resolució.
Resolució
L’Institut d’Estudis Andorrans sotmet les propostes de resolució a l’aprovació de la Comissió de
selecció, i un cop aprovades per la Comissió, a la ratificació del Comitè Directiu de l’Institut d’Estudis
Andorrans. Les resolucions aprovades es publicaran al BOPA.
Contracte
En el termini màxim de trenta dies naturals a partir de la publicació de la resolució, els candidats
seleccionats per a cadascuna de les beques signaran un contracte on constin les condicions i
condicionants de l’ajut. Si algun dels beneficiaris no signa el contracte, s’entén que renuncia
tàcitament a l’ajut. Les possibles renúncies explícites s’han de comunicar per escrit a l’Institut d’Estudis
Andorrans.

7. Obligacions dels beneficiaris
• Observar les normes estipulades en aquestes bases fins a la finalització de la beca.
• Ajustar-se al programa detallat en la memòria.

• Finalitzar el treball dins del termini estipulat.
• Informar a l’Institut d’Estudis Andorrans de qualsevol canvi en el projecte de recerca que afecti el
desenvolupament de la beca i el pla de treball.
• Respondre a les sol·licituds d’informació que demani l’IEA.
• Garantir que en cap moment infringiran drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial,
drets d’imatge, ni altres drets ni posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de tercers. En
conseqüència, els beneficiaris seran els únics responsables davant l’Institut d’Estudis Andorrans i/o
altres tercers, i mantindran indemne i indemnitzaran a l’Institut d’Estudis Andorrans, en cas de
qualsevol reclamació i/o responsabilitat (inclosos, entre d’altres, honoraris d’advocats i procuradors)
que provinguin de qualsevol incompliment al respecte.
• Fer constar, en qualsevol publicació o qualsevol altra difusió derivada del projecte de recerca, la
menció següent: «Aquest treball de recerca ha estat objecte de la [Beca Manuel Mas] o [Beca Pere
Canturri], atorgada per l’Institut d’Estudis Andorrans».
• Els beneficiaris es comprometen a redactar un text acadèmic amb els resultats de la recerca i a
exposar-lo públicament.
• Cas que els beneficiaris facin presentacions públiques derivades de la recerca, caldrà que ho
comuniquin amb antelació suficient a l’Institut d’Estudis Andorrans.
• Els beneficiaris hauran de proporcionar a l’Institut d’Estudis Andorrans tres còpies de qualsevol
publicació derivada de la recerca.
• Els beneficiaris hauran de tenir cobertura sanitària.
• Els beneficiaris hauran de respondre a les verificacions que exigeixi l’Institut d’Estudis Andorrans.

8. Rescissió i retorn dels ajuts
Els ajuts podran ser rescindits, d’acord amb l’article 14 del Reglament del procediment per a la
concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
Aquests ajuts es podran resoldre per les causes següents:
1. Finalització de la durada estipulada.
2. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris.
3. Constatació d’un progrés insatisfactori en la recerca, segons el que preveu el pla de treball i a criteri
de la comissió de selecció.
4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de les obligacions.
5. Per acord mutu entre les parts.
6. Altres causes legalment establertes.
Cas que el beneficiari de l’ajut no compleixi les obligacions assenyalades, en el cas d’impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, haurà de retornar l’ajut totalment o parcialment, depenent del cas
concret.

7. Autoria, propietat intel·lectual i difusió
• L’autoria de les obres o els treballs resultants de la recerca és dels autors.
• Els autors lliuraran a l’Institut d’Estudis Andorrans dues còpies íntegres del treball realitzat i de les
publicacions derivades, almenys en format digital. L’Institut d’Estudis Andorrans podrà utilitzar
aquestes publicacions, així com els resultats de les recerques realitzades pels beneficiaris en general,

de la manera que estimi més convenient, sense cap contraprestació addicional a favor d’aquest, a
l’efecte de fer avançar el coneixement en temes de recerca històrica a Andorra i en general.
• Els autors dels treballs oferiran a l’Institut d’Estudis Andorrans, amb caràcter prioritari, els drets de
publicació.
• Els autors faran constar, en qualsevol publicació o en qualsevol altra difusió derivada del projecte de
recerca, la menció següent: «Aquesta recerca ha estat objecte de la [Beca Manuel Mas] o [Beca Pere
Canturri], atorgada per l’Institut d’Estudis Andorrans». Els autors accepten la difusió del treball,
resums de les publicacions científiques i altres documents, a través de la pàgina web del Centre
d’Estudis Històrics i Polítics de l’Institut d’Estudis Andorrans.

El sol·licitant accepta expressament aquestes bases.

