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CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO DE 
BARCELONA (CUIMPB) – CENTRE ERNEST LLUCH 

 
ANUNCI 

 
 
Per fer constar l’aprovació en data 24 de novembre de 2014 d’una convocatòria 
específica per a la concessió d’una beca de recerca en l’àmbit de les ciències socials 
al CUIMPB-Centre Ernest Lluch, que es regirà per les bases següents: 
 
“Convocatòria específica per a la concessió d’una beca de recerca en l’àmbit de les 
ciències socials al CUIMPB-Centre Ernest Lluch” 

 
El CUIMPB- Centre Ernest Lluch coordina i desenvolupa les activitats pròpies de la UIMP a 
Barcelona: ser un centre universitari d'alta cultura, investigació i especialització, en què 
convergeixen activitats de diversos graus i especialitats universitàries, i que té per missió 
difondre les ciències socials i els coneixements culturals i científics, així com fomentar relacions 
d'intercanvi i d'informació científico-social i culturals d'interès  local, interregional i internacional. 
 
El CUIMPB - Centre Ernest Lluch vol apostar per la formació de joves investigadors de l’àmbit 
de la recerca de les ciències socials i per altra banda també impulsar la seva presència en 
revistes acadèmiques nacionals i internacionals mitjançant la publicació d’articles de recerca en 
aquets àmbit. 
 
Per aquest motiu el Consorci acorda obrir una convocatòria d’una beca de recerca en Ciències 
Socials. 
 
1.- Objecte de la beca: 
 

 Elaboració d’un projecte final de recerca publicable, una vegada transcorregut 

el període de durada de la beca, en una revista acadèmica, a proposta del director 

acadèmic del CUIMPB i relacionat amb l’àmbit d’especialització de les ciències 

socials.  

 

Amb aquesta finalitat, si el director acadèmic considera que poden ser d’interès i 

d’experiència de treball pel projecte final, la persona seleccionada podrà participar 

en les diverses activitats organitzades pel CUIMPB (seminaris, conferències...) 

 

 Donar suport al director acadèmic del CUIMPB - Centre Ernest Lluch en 

l’exercici de tasques acadèmiques, si així ho creu oportú el mateix director. 

 
2.- Requisits que els aspirants han de complir 

· Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura o Grau en alguna 

titulació de Ciències Socials. 

· Coneixements suficients de català, castellà i anglès. 

· Coneixements suficients d’informàtica, especialment el paquet Office i algun 

paquet estadístic. 

 

L’acreditació dels coneixements de llengües i informàtics es podrà fer amb l’avaluació 

resultant d’una prova si així ho considera necessari l’òrgan tècnic de valoració. 

 

 

3.- Mèrits 

· Expedient acadèmic. 
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· Formació complementària com ara Doctorat, Màster, Postgrau o cursos 

d’especialització en l’àmbit de les ciències socials. 

· Publicacions o treballs editats relacionats amb el tema de la beca. 

 
4.- Contingut i termini de presentació de les sol·licituds 
 
Els interessats podran presentar la sol·licitud en suport electrònic o en paper en el termini de 10 
dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

· En suport electrònic: Es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica enviant 

tota la documentació degudament escanejada a través del correu electrònic de 

la Secretaria del CUIMPB : cuimpb@cuimpb.cat 

 

· En paper: La documentació es pot presentar a: 

 

CUIMPB-Centre Ernest Lluch 
Carrer Montalegre, 5  
08001 Barcelona 
Tel. 93 301 75 55 
Horari de secretaria: 10h a 15h. i de 16h a 17:30h. 

 

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació: 
 

· Currículum vitae actualitzat. 

· Fotocòpia del DNI  

· Fotocòpia del títol universitari de la llicenciatura/grau,  

· Fotocòpia de la documentació acreditativa de la formació complementària 

al·legada (Doctorat, Diploma d’Estudis Avançats, Màster (màxim 2 títols), 

Postgrau. 

· Publicacions en revistes (màxim 2 exemplars) 

· Publicacions en llibres o capítols de llibres (màxim 2 títols) 

· Escrit de motivació de la candidatura (màxim vint línies). 

 

 
5.- Valoració de les sol·licituds 
 
Tots els aspirants que compleixin o acreditin la totalitat dels requisits exposats a l’apartat 1 
passaran a la fase de selecció. 
 
La proposta de resolució es basarà en els punts d’aquest apartat. Així, la proposta de puntuació 
final (0 a 100 punts) de cada aspirant consistirà en el sumatori del total dels punts obtinguts a 
partir de la valoració dels mèrits, d’acord amb el barem següent i sempre sobre la 
documentació acreditativa aportada pels aspirants. 
 

· Expedient acadèmic. (Ponderat fins a 20 punts) 

 

· Formació complementària com ara Doctorat, Màster, Postgrau o cursos 

d’especialització en l’àmbit de les ciències socials. (Ponderat fins a 40 punts) 

 

· Publicacions o treballs editats relacionats amb el tema de la beca. (Ponderat 

fins a 40 punts) 

 
La proposta de resolució serà elaborada per un òrgan tècnic de valoració format per: 
 

· El director acadèmic del CUIMPB- Centre Ernest Lluch. 

mailto:cuimpb@cuimpb.cat
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· Dos professors numeraris d’universitats, procedents de l’àmbit de les ciències 

socials. 

 

Els aspirants presentats podran ser convocats a la realització d’una entrevista 

personal. Aquesta entrevista constarà en mantenir un diàleg amb l’òrgan tècnic de 

valoració sobre qüestions vinculades a les tasques a desenvolupar, podent-se 

demanar una comprovació de caràcter pràctic per conèixer amb més concreció la 

vàlua, capacitat real i l’adequació de l’aspirant. 

 

A la vista dels resultats, l’òrgan tècnic de valoració emetrà un informe i proposta de 

resolució. 

 
6.- Durada i condicions de la beca 

La durada de la beca es de 9 mesos. 

 

L’inici de la beca es preveu en el mes de desembre de 2014.  

 

En casos excepcionals i, en funció de la investigació que desenvolupi, com també de 

les tasques de suport a realitzar,  i ambprèvia justificació per part de la direcció 

acadèmica, es podrà prorrogar la beca per un any. 

 

La beca no inclou cobertura d’assistència sanitària. 

 

La concessió de la beca no estableix cap relació contractual ni estatutària amb el 

CUIMPB - Centre Ernest Lluch. 

 
7.- Dotació econòmica 

 
L’import total de la beca serà de nou mil cinc-cents euros (9.500.- €) bruts sotmesos als 
gravàmens i retencions establertes normativament per a les beques. 

 
L’import total de la beca es repartirà en 4 abonaments al llarg del període de recerca, a raó d’un 
25% del import total a cada abonament. Els pagaments tindran lloc: 

 

· Un  25% a la concessió de la beca 

· Un 25% al presentar un esquema de treball amb els objectius que es 

pretenen aconseguir, supervisat i validat en un informe pel director acadèmic. 

· Un 25% al presentar una memòria de l’estat de la recerca, supervisada i 

valorada en un informe pel director acadèmic.  

· Un 25%  al presentar el treball final complet, avaluat pel director acadèmic. 

 
La despesa esmentada s’imputarà a l’aplicació pressupostària 481.01 del pressupost de 
despeses del CUIMPB – Centre Ernest Lluch. 
 
8.- Termini de resolució  
 
La resolució es dictarà en el termini màxim d’un mes des de la data final de presentació de 
sol·licituds.  
 
La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la seu 
electrònica i al tauler d’anuncis del CUIMPB-Centre Ernest Lluch. 
 
9.- Acceptació de l’ajut 



5 

 
La persona beneficiària de l’ajut haurà d’acceptar-lo formalment en el termini màxim de quinze 
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.  
Mitjançant l’acte d’acceptació de l’ajut, la persona beneficiària es compromet a desenvolupar el 
projecte d’acord amb l’establert a les presents bases i conforme a les  indicacions del Director 
acadèmic del CUIMPB. 
 
10.-  Seguiment del projecte de recerca 
 
1. Serà responsable d’efectuar el seguiment del projecte el Director acadèmic del CUIMPB. 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona beneficiària de la beca podrà ser requerida en 
qualsevol moment pel Director acadèmic per tal de presentar l’evolució o estat d’execució del 
projecte. 
3. L’incompliment injustificat d’aquest requeriment podrà ser causa de revocació de la 
concessió de la beca. 
4. En el termini màxim de finalització de la beca, la persona beneficiària lliurarà al CUIMPB 
dues còpies en suport paper i una còpia en suport electrònic del corresponent projecte finançat. 
5. La persona beneficiària de la beca té l’obligació de comunicar al CUIMPB l’obtenció d’altres 
ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat, fet que podrà suposar la modificació de la 
resolució de concessió. 
 
11.- Drets de divulgació del projecte 
 
D’acord amb el que s’estableix en el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/1996, l’acceptació de l’ajut comportarà que la persona autora del 
projecte cedeixi els drets d’explotació al CUIMPB, de tal manera que no es podrà publicar 
totalment o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquest Consorci , que es 
reserva el dret de divulgació del projecte objecte de la present beca a la seva pàgina web o a 
Internet o d’altres mitjans que consideri adients.  
 
 
12.- Publicitat de l’ajut 
 
La present beca té la consideració d’ajut, fet que comporta que en qualsevol manifestació o 
suport de transmissió de la informació o comunicació en que pugui ser presentat o publicat el 
projecte (paper, audiovisual, multimèdia, telemàtic, base de dades bibliogràfiques,...) s’haurà de 
fer constar la denominació completa del CUIMPB com a entitat que ha finançat el treball. 
 
13.- Règim jurídic 
 
En tot el no previst expressament en les presents bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu 
reglament, i resta de normativa concordant.” 

 
 
 

Degut a la publicació de l’anunci al BOPB a dia 4 de desembre de 2014,i que  

la clàusula 4 del anunci, disposa que es podran presentar les sol•licituds en 
el termini de 10 dies naturals, el termini per presentar les sol·licituds de 

beca és del 5 de desembre al 14 de desembre ambdós inclosos. 

El horari presencial de la secretaria d’alumnes per portar la 

documentació és de  9h00 a 15h i de 16h00 a 18h00 de dilluns a dijous i de 9h 

a 15h els divendres. El dilluns 8 de desembre la secretaria romandrà 

tancada. Tal i com estableix la clàusula 4 del anunci, els interessats podran 

presentar la sol•licitud en suport electrònic al mail cuimpb@cuimpb.cat o en 

paper a l’adreça postal: Secretaria d’alumnes CUIMPB, amb el concepte de 

beca de recerca, Carrer Montalegre, 5, 08001 Barcelona. 

mailto:cuimpb@cuimpb.cat

