
Obra Social “1 Caixa”

Resolució de concessió d’ajudes de mobilitat per a joves investigadors de la UIB,
finançades per l’Obra Social la Caixa

El 28 de juliol de 2015 es varen convocar ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del
personal investigador en formació de la UB, i promocionar la difusió deis resultats de la investigació
mitjançant l’assisténcia a congressos científics i la reahtzació d’estades de trebail (en altres centres
d’investigació espanyols i estrangers). Aquests ajuts són finançats per l’Obra Social la Caixa dins el
marc del conveni de coFiaboraeió signat el 16 de juny de 2015 ainb referéncia número 3111 subserit
amb la UIB.

Aquesta convoeatória es regia per les bases següents:

- Aquests ajuts poden subvencionar les següents aetivitats de mobilitat, realitzables fins al dia 30 de
juny de 2016:

a) Presentació de eomunicacions, preferentment orais, en actes científics de relleváncia (congressos o
simposis) que tinguin un comité eientífic que faci una selecció de les ponéncies mitjançant la seva
avaluació (Ájuts de tipus a)

b) Estades de trebali en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres
setmanes (Ajuts de tzpus b).

Aftas de ti~us a)

La quantitat máxima que es pot percebre pels ajuts de tipus a) especificats a la base primera de la
convocatéria és de 600 euros. Cada sollieitant pot demanar un máxim d’un ajut, i només es pot
sol licitar un ajut per ponéncia o comunicaeió.

Es poden cofinançar despeses de transpon, allotjament i inscripció, d’acord amb els imports máxims
segtients:

a) Inscripció: fins al 75%, amb un máxim de 350 euros.
b) Dietes de manutenció: tres dies máxim, a 25 euros/dia (estatal) o 45 euros/dia (estranger).
c) Dieta d’allotjament: tres dies máxim, a 25 euros/dia (estatal) o 45 euros/dia (estranger).
d) Despeses de transport: fins a 100 euros si el eongrés té lloc a Espanya, fins a 250 euros si
té lloc en un país europeu i fins a 400 euros si té lloc a la resta del món.

Afuis de tipus b.)

La quantitat máxima que es pot pereebre pels ajuts de tipus b) espeeificats a la base primera de la
convocatória és de 2.500 euros. Cada soFlicitant pot demanar un máxim d’un ajut per realitzar una
estada de trebali.



Es poden cofinançar desposes de transport, allotjament i manutenció d’acord amb els imports máxims
següents:

a) Transport: 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 por a la resta del món.
b) Despeses d’aliotjament ¡ manutenció: fins a 200 euros/setrnana per a estades a Espanya,
flns a 400 euros/setmana per a estades en un país europeu i fins a 600 euros/setmana per a la
resta del món. En cas que sigui necessari, es fará un prorrateig diari de la quantia sobre la
durada acreditada de l’estada.

Les soFlicituds foren avaluades, segons la data de registre, por una comissió integrada pels membres de
la comissió avaluadora de i’OSR ¡ un representant de l’Obra Social la Caixa.

Seguint el que establia la convocatória “Tindran preferéncia en la eoncessió aquelles persones que no
tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives.” i “Si no hi ha disponibilitat pressupostária per
acceptar totes les sol licituds, s’aplicará el barem segtient:

a) Disponibilitat d’una beca o contracte per a la realització de la tesi (un máxirn de 5 punts).
b) El curriculurn vitae del sollicitant disponible a l’aplicació GREC el dia de tancarnent de la
convocatória (un rnáxim de 10 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat en
investigaeió 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: 2010-2014 (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem de
l’activitat en investigaeió del GREC. La puntuació deis sollicitants en aquest apartat será proporcional
a la valoració del director o tutor, i es donará la máxima puntuació al candidat presentat per
¡‘investigador amb más valoració.”, la Comissió ha decidit concedir els següents ajuts:

Ajuts de tipus a)

Nom Transport Manutenció Allotjament Inscripció Total
Francisco Bonnín Pascual 0,00 135,00 135,00 325,00 595,00

Emilio García Fidalgo 150,00 135,00 135,00 150,00 570,00
Adrián Rodríguez Rodríguez 71,94 75,00 0,00 180,00 326,94

Carlos Barceló Seguí 400,00 0,00 0,00 200,00 600,00
Francisco José Forteza Oliver 330,00 135,00 135,00 0,00 600,00
Pedro Bibiloni Serrano 100,00 75,00 75,00 262,50 512,50
Joana Francesca Ferragut
Simonet 225,00 135,00 135,00 75,00 570,00
Maria Elena Cuartero Castañer 100,00 75,00 75,00 180,00 430,00
Joan Albert Riera Adrover 100,00 75,00 75,00 180,00 430,00
Guido Bartolomé Corradi 250,00 135,00 135,00 0,00 520,00
Olaya Álvarez García 250,00 77,00 135,00 138,00 600,00
Saliha Belmounte Darraz 100,00 75,00 75,00 299,00 549,00
Catalina Thomás Vanrell 100,00 50,00 75,00 45,00 270,00
Francisco BergaMontaner 84,15 75,00 0,00 180,00 339,15
MariadelMarPérezFerrer 79,14 75,00 0,00 180,00 334,14
Guilllermo Blasco Donoso 250,00 0,00 0,00 350,00 600,00



J Neus Serra Vives 271,81 71,00 135,00 1 30,00 507,81 1

Ajuts de tipus 1,)

Nom Transport Dietes i allotjament Total
DiegoS. Carrió Carrió 1.000,00 1.500,00 2.500,00
Juan L. Terrassa Navarro 120,94 700,00 820,94
Anal. Reguera San José 100,00 2.400,00 2.500,00
NataliaTurMari 1.000,00 1.500,00 2.500,00
Josep Fortesa Bernat 500,00 2.000,00 2.500,00
MargaritaSalesJuaneda 500,00 1.250,00 1.750,00

La Universitat de les Illes Balears subseriurá l’assegurança de cobertura médica i d’accidents pertinent
en cada cas, si escau.

Les publicacions i el material de diflisió (presentacions en eongressos) derivats deis treballs realitzats
amb els ajuts eoncedits han d’incloure una menció gráfica o escrita a l’Obra Social la Caixa.
L’incoxupliment d’aquest requisit será motiu de devolució de l’ajut concedit. Es responsabilitat del
benefician aportar cls documents acreditatius d’aquest agraYment o menció gráfica.

Tal com estableix el punt 7 de la convocatória, “Els acords presos per la comissió d’avaluació es
publicaran a l’adreça: http://www.uib.es/recerca/ajuts/”, per la qual cosa es procedeix a publicar la
Resolució.

La present Resolució i tots els actes administratius que se’n derivin es poden impugnar en els casos ¡ en
la forma establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions
públiques i el procedirnent administratiu comú.

Palma, 22 de desembre de 2015

El vicerector nvestigació i Postgrau,

Jaurne Carot



 

 
ANNEX I 

 
 

Es disposa la publicació com a annex de la codificació corresponent al beneficiaris dels ajuts: 
 
 

Ajuts de tipus a) 
 
Codificació Nom Total concedit 
UIBPF-LCX-10/2015 Francisco Bonnín Pascual 595,00
UIBPF-LCX-11/2015 Emilio García Fidalgo 570,00
UIBPF-LCX-22/2015 Adrián Rodríguez Rodríguez 326,94
UIBPF-LCX-24/2015 Carlos Barceló Seguí 600,00
UIBPF-LCX-9/2015 Francisco José Forteza Oliver 600,00
UIBPF-LCX-18/2015 Pedro Bibiloni Serrano 512,50
UIBPF-LCX-26/2015 Joana F. Ferragut Simonet 570,00
UIBPF-LCX-27/2015 Maria Elena Cuartero Castañer 430,00
UIBPF-LCX-28/2015 Joan Albert Riera Adrover 430,00
UIBPF-LCX-3/2015 Guido Bartolomé Corradi 520,00
UIBPF-LCX-12/2015 Olaya Álvarez García 600,00
UIBPF-LCX-7/2015 Saliha Belmonte Darraz 549,00
UIBPF-LCX-20/2015 Caterina Thomàs Vanrell 270,00
UIBPF-LCX-23/2051 Francisco Berga Montaner 339,15
UIBPF-LCX-25/2015 Maria del Mar Pérez Ferrer 334,14
UIBPF-LCX-16/2015 Guillermo Blasco Donoso 600,00
UIBPF-LCX-21/2015 Neus Serra Vives 507,81
 
 
Ajuts de tipus b) 
 
Codificació Nom Total concedit 
UIBPF-LCXB-25/2015  Diego S. Carrió Carrió 2.500,00
UIBPF-LCXB-22/2015  Juan L. Terrassa Navarro 820,94
UIBPF-LCXB-7/2015 Ana I. Reguera San José 2.500,00
UIBPF-LCXB-2/2015 Natalia Tur Mari 2.500,00
UIBPF-LCXB-26/2015  Josep Fortesa Bernat 2.500,00
UIBPF-LCXB-17/2015  Margarita Sales Juaneda 1.750,00
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