Convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca interdisciplinar

1.-OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport als projectes d’interès per la seva
temàtica interdisciplinar dins les ciències socials i les humanitats. Per realitzar aquestes
tasques, l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) proporciona als
seus investigadors el cofinançament en els projectes de recerca esmentats, amb l’objecte
de millorar les condicions de participació en convocatòries autonòmiques, estatals o
europees.
2.-REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
2.1- Podrà demanar aquest ajut qualsevol dels investigadors dels grups de recerca que
estan adscrits a l’INDEST i que tenen vinculació contractual amb la Universitat de
Lleida. Cap persona podrà participar en més d’un projecte.
2.2- Cal que en la proposta del projecte hi participin un mínim de dos investigadors de
cada grup de recerca dels consorcis formats. Essent així caldrà que col·laborin com a
mínim tres grups de recerca de l’INDEST en els consorcis.
2.3- En el cas dels investigadors individuals, caldrà que s’adhereixin dos a, com a
mínim, dos grups de recerca per tal de formar un consorci.
2.4- Els grups de recerca que presentin la proposta de projecte han de pertànyer com a
mínim a dos àmbits del coneixement dels següents que us esmentem:
a) Educació, psicologia, treball social i educació social.
b) Dret, economia i turisme.
c) Comunicació, filologia, lingüística, tecnologia, geografia, història, història de
l’art i sociologia.
d) Ciències de l’activitat física, l’esport i la salut.
e) Es permet ampliar el consorci amb investigadors d’altres grups de recerca que
no formen part de l’INDEST.
2.5- Les línies de recerca en les quals cal que s’emmarquin les propostes de projectes
són les següents:
a) Activitat socioeconòmica i territorial sostenible.
L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar de la sostenibilitat de les diverses
accions socials, econòmiques, jurídiques, comunicatives, polítiques, històriques,
lingüístiques, patrimonials, educatives, turístiques, incloent la comunicació i els mitjans
de comunicació, etc., al nostre territori. La sostenibilitat no té únicament un aspecte
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mediambiental i ecològic, sinó també humà, social i de les organitzacions. Per tant,
esdevé necessària la interrelació entre els dos aspectes esmentats per tal de tenir una
activitat socioeconòmica i territorial sostenible.
b) Mobilitats, transicions i relacions socials.
L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi dels processos socials, econòmics, històrics,
jurídics, educatius, tecnològics, culturals, incloent la comunicació i els mitjans de
comunicació , etc. que comporten els desplaçaments geogràfics dels individus amb
diferents finalitats, des del desplaçament forçat per una situació de conflicte bèl·lic fins
al turisme. Aquesta línia de recerca té un caire interdisciplinar i, a més, és una de les
temàtiques prioritàries per fer recerca bàsica i aplicada, tant a nivell territorial i nacional
com internacional.
c) Societat del lleure i consum cultural.
Dins d’aquesta línia es vol promoure la recerca teòrica i aplicada relacionada amb
l'ampli ventall d'activitats humanes que formen part del que podríem definir com a
societat o cultura del lleure, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació, la
literatura, les arts visuals, el turisme, la història, l’educació, activitats culturals,
informals i virtuals, l'esbarjo urbà i rural, l'esport, les activitats a l'aire lliure o els
esdeveniments festius, etc. El lleure té un context social i, per tant, cal estudiar-lo en
relació als elements polítics, socials, educatius, econòmics, jurídics, lingüístics i
culturals que conformen aquest context.
d) Generacions: infància, joventut i envelliment.
L’objectiu d’aquesta línia és l’estudi interdisciplinar dels estadis de la vida, en dels seus
aspectes econòmics, jurídics, lingüístics, històrics, tecnològics, socials, culturals,
educatius, incloent la comunicació i els mitjans de comunicació, etc. La infància, la
joventut i l’envelliment són uns processos i una situació comuna a la nostra societat de
present i de futur. Per tant, l’estudi dels components generacionals d’un grup humà
esdevé una necessitat socioeconòmica, cultural i educativa en pro del desenvolupament
social i territorial.

2.6- La participació en aquesta convocatòria no exclou ni és incompatible amb la
participació en projectes autonòmics, estatals o europeus.
2.7- En el moment que es finalitzi el projecte, el consorci que ha rebut l’ajut assumeix el
compromís de presentar-se a la següent convocatòria de projectes de la Generalitat de
Catalunya, l’Administració de l’Estat o de la Unió Europea. La persona o les persones
que figuren com a IPs del projecte interdisciplinar precompetitiu hauran d’acreditar el
compliment d’aquest requisit mitjançant l’enviament de la documentació justificativa de
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la presentació del projecte. Aquest document es podrà afegir dins la memòria
justificativa del projecte.

3.-DOTACIÓ ECONÒMICA I DURADA DEL PROJECTE
3.1- Termini de presentació de sol·licituds: Del 27 de setembre al 17 d’octubre del
2016.
3.2- Inici del projecte: 15 de novembre del 2016.
3.3- Durada del projecte: La durada del projecte serà de dos anys des de la data de
concessió. D’aquesta forma, es concedirà la quantitat econòmica en un pagament, el
qual es realitzarà abans de finalitzar el mes de desembre de 2016.
3.4- El crèdit de l’ajut s’habilitarà a la unitat orgànica de l’IP sol·licitant, un cop s’hagi
resolt la convocatòria.
3.5- Dotació econòmica del projecte: La dotació econòmica del projecte no podrà ésser
superior a 15.000€ ni inferior a 5.000€, sempre en funció de la qualitat del projecte.
Aquesta quantitat se subdividirà en:
i.
ii.
iii.
iv.

Material inventariable
Material fungible
Viatges i dietes
Beques i/o col·laboracions

A més, caldrà justificar totes les despeses realitzades.
Queden excloses les despeses de personal i el material existent en els departaments de
cada grup de recerca.

4.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
4.1- De forma general, la resolució es dictarà en el termini màxim de 3 mesos a partir
del dia següent de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’INDEST
(http://www.indest.udl.cat/?_ga=1.18953852.553854211.1452499663 ). En aquesta
resolució s’esmenarà els projectes admesos amb informe favorable o desfavorable i les
quanties assignades en forma de cofinançament.
4.2- Les peticions que s’adeqüen als requisits de la present convocatòria seran sotmeses
a avaluació científica de dos avaluadors externs que formaran part de la borsa
d’avaluadors de l’INDEST. En cap cas un projecte podrà ésser avaluat per algun dels
avaluadors proposats pels grups que formin part del consorci. Els criteris d’avaluació
que se seguiran seran els següents:
1) Qualitat científica de la proposta: fins a 50 punts.
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2) Impacte social: fins a 20 punts.
3) Pla de difusió: fins a 10 punts.
4) Caràcter interdisciplinar del consorci i del pressupost: fins a 20 punts.
4.3- Els criteris generals que es tindran en compte seran:
a) Cap proposta de projecte serà considerat amb “informe desfavorable”.
b) Si la suma de la quantitat sol·licitada pels projectes amb “informe favorable”
excedeix el pressupost disponible, es considerarà el cofinançament d’un
percentatge del total de la quantia sol·licitada.
c) En el cas que dos grups rebin la mateixa puntuació dels avaluadors, es
considerarà com a mèrit el nombre de grups que composen el consorci i el grau
d'interdisciplinarietat del projecte.
La secretaria executiva de l’INDEST informarà de les sol·licituds admeses amb informe
favorable o desfavorable, que estarà en funció de l’avaluació científica i de l’adequació
del CV dels membres del consorci. En aquest informe, el Consell de direcció podrà
proposar la minoració de les despeses que consideri que poden ser més reduïdes.

5.-FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
5.1- Les sol·licituds adreçades a la secretaria executiva de l’INDEST (despatx 1.14 de
l’edifici de Rectorat) hauran de presentar-se amb tota la documentació requerida en el
punt 5.3 d’aquesta convocatòria. Caldrà presentar 3 còpies en paper i 1 en format digital
a l’adreça indest@udl.cat. En el moment de rebre la sol·licitud, s’enviarà un correu
confirmant la rebuda de la sol·licitud del projecte.
5.2- El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 27 de setembre i finalitzarà el
dia 17 d’octubre, a les 17h.
5.3- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
5.3.1-Document de sol·licitud. Caldrà presentar un pla de treball corresponent a la
durada de l’ajut mitjançant el model de sol·licitud que oferim. El document de
sol·licitud s’haurà d’elaborar en lletra Times New Roman 12 i interlineat d’1,5.
5.3.3- Tots els investigadors que participin en el consorci, hauran d’adjuntar el
Currículum Vitae abreujat segons el model del Ministerio de Economía y
Competitividad (vegeu l’annex 1 del document de sol·licitud).

6.-SEGUIMENT I CONTROL
6.1- En el cas que es concedeixi el projecte, l’abonament de l’import de l’ajut es
realitzarà per avançat abans de finalitzar l’any 2016.
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6.2-En el moment que es finalitzi el projecte, i en el termini d’un mes, els beneficiaris
hauran de remetre al Consell de direcció de l’INDEST, un informe final que inclogui les
activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i el balanç econòmic. Les quantitats
que quedin com a romanents, seran retornades a l’institut de recerca.
6.3- En cas d’incompliment d’alguna de les obligacions esmentades anteriorment, el
Consell de direcció de l’INDEST podrà revocar la concessió econòmica, així com
recaptar la devolució de les quantitats que s’han percebut fins al moment. Alhora, els
consorcis que hagin incomplert la normativa no podran presentar-se a la pròxima
convocatòria d’ajuts de INDEST.
6.4- Després de la finalització del projecte, el consorci s’haurà de presentar a la següent
convocatòria de projectes de la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat, de
la Unió Europea o d’una altra entitat finançadora de recerca. El(s) IP(s) d’aquest
projecte interdisciplinar precompetitiu haurà d’acreditar el compliment d’aquest requisit
mitjançant l’enviament de la documentació justificativa de la presentació del projecte.

7.-RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
És potestat del Consell de direcció de l’INDEST la resolució de les incidències que es
puguin esdevenir.

8. INCOMPLIMENT
En el cas que s’incompleixin les disposicions esmentades en la convocatòria, el consorci
format pels diferents grups de recerca haurà de retornar l’import de l’ajut.
A més, en el cas que no es presenti la justificació de l’ajut rebut dins dels terminis
esmentats, el consorci beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes fins el
moment.
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ANNEX 1: Grups de recerca i investigadors a títol individual que poden participar
en la convocatòria
Grups de recerca, observatori i càtedra:
● ACEM, Art i Cultura d’Època Moderna
● AECTI, Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació
● PAHISOC, Canvis i continuïtats en l’hàbitat i en l’ús del territori en èpoques de
transició, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Anàlisi del paisatge i
societat.
● CARENFA, Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa
emprenedora
● Càtedra UNESCO de la UdL en ciutats intermèdies: urbanització i
desenvolupament
● CLA, Cercle de lingüística aplicada
● COMPETECS, Competències, tecnologia, educació i societat
● Dedal-Lit
● DHIGECS, Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
● EDO-UdL, Equip de Desenvolupament Organitzacional
● GRASE, Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa
● GRAPHA, Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
● GREJE, Grup de Recerca en Jocs Esportius
● GIML, Grup de Recerca en Mediació Lingüística
● GROP, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica
● GRTESC, Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement
● GIEDEM,

Grup

Interdisciplinar

d’Estudis

de

Desenvolupament

i

Multiculturalitat
● GESEC, Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura
● Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals:
reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans
● LIPOFRANCUMEPOE, Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica
enfront el Fenomen Poètic
● MH, Moviment Humà
● Observatori de Política Agroalimentària
● OLLPP, Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu
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● PIE, Plurilingüisme i Educació
● SJP, Sistema de Justícia Penal
● Territori i societat
● GECIEC, Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa
Contemporània

Els investigadors a títol individual que formen part de l’INDEST són:
● Màrius Bernadó Tarragona
● Juan José Busqueta Riu
● Roberto Fernández Díaz
● Carles Enric Florensa Tomàs
● Montserrat Guerrero Llados
● Rafael Manuel Mérida Jiménez
● Conxita Mir Curcó
● Moisés Selfa Sastre
● Anna Soldevila Florensa
● Francesc Xavier Terrado Pablo
● Gloria Vázquez García
● Paloma Barrón Arniches
● Berta Ferrer Rossell
● Laura Bergés Saura
● Estela Mariné Roig
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