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Resolució de la Directora de l’Institut de Recerca d’Educació, per la qual es 
convoquen ajuts per a projectes de recerca dels membres de l’Institut de 
Recerca d’Educació. 
 
 
 
Amb l’objectiu de donar suport a la recerca dels membres de l’institut es convoquen ajuts 
per a projectes de recerca subvencionats per l’IRE-UB. 
 
Resolc 
 
Primer.- Obrir una convocatòria competitiva d’ajuts a projectes de recerca que no disposin 
de cap altre finançament amb l’objectiu de promoure la recerca entre els membres de 
l’Institut i la seva divulgació. 
 
Segon.- Destinar a aquesta convocatòria una dotació econòmica de 5.000 euros garantida 
amb reserva a càrrec del pressupost assignat a 2636ED0210000AR0RM002. S’atorguen 2 
ajuts de 2.500 euros per a projectes presentats per membres de l’IRE. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases annexes, així com els actes relacionats amb 
la mateixa a la Seu electrònica de la UB, publicació que serà vàlida als efectes del còmput 
dels terminis i resta d’efectes previstos en la mateixa. Addicionalment, amb caràcter 
informatiu, es publicarà també a la pàgina web de l’Institut i es comunicarà aquesta 
convocatòria a través de correu electrònic a tots els membres de l’IRE. 
 
 
 
M. Paz Sandín Esteban 

Directora de l’IRE 

Per delegació del rector 

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
executivitat, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També es podrà interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri procedent.  

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà 
interposar el recurs contenciós  administratiu mentre no es dicti resolució expressa o s’hagi produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició. 

 
 



 
 
 

 

Annex: Bases de la convocatòria per a projectes de recerca de 
l’Institut de Recerca d’Educació (IRE-UB) 

 

1. Objectius:  

Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca dels 
membres de l’institut en qualsevol de les seves línies de recerca potenciant la col·laboració 
d’investigadors/es de diferents grups en projectes conjunts de recerca. 

 

2. Sol·licituds: 

Poden demanar aquest ajut equips coordinats per un membre de l’IRE amb els requisits que 
s’indiquen a la present convocatòria. 

La sol·licitud a presentar anirà acompanyada de la següent documentació seguint les 
plantilles corresponents publicades a la Seu electrònica i que també es faciliten a l’adreça 
web de l’IRE-UB: http://www.ub.edu/ire/projectes2022/ 

- Document “Dades de l’equip de treball” 
- Document  “Proposta de projecte” (anonimitzat) 

La presentació de la sol·licitud d’ajut es farà per instància genèrica, de manera telemàtica, a 
la Seu electrònica de la UB dirigida a l’IRE-UB (àmbit: altres; subàmbit: Institut de Recerca 
en Educació) adjuntant els dos documents indicats. 

El termini per presentar la sol·licitud romandrà obert des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria i fins al 15 de gener de 2023. 

El termini de resolució de la convocatòria és de màxim 2 mesos i mig des de la data de 
finalització de presentació de les sol·licituds. 

La resolució es publicarà a la Seu electrònica de la Universitat i, a efectes informatius, es 
publicarà també a la web de l’IRE i es comunicarà a les persones beneficiàries. 

 

3. Requisits: 

L’IP i al menys la meitat de les persones participants en la proposta han de ser membres de 
l’IRE, d’un mínim de dos grups de recerca.  

Els/les altres participants poden ser investigadors/es i col·laboradors/es amb vinculació o 
no a la Universitat de Barcelona.  

Els/les membres de la comissió permanent de l’IRE no poden constar com a IP en cap 
sol·licitud d’aquesta convocatòria. 

Només es pot formar part d’un equip en aquesta convocatòria. 

En els articles que es derivin del projecte constarà el recolzament de l’IRE. 

L’equip es compromet a acreditar l’enviament d’un article derivat del projecte per a la seva 
publicació amb un termini màxim de 12 mesos després de la seva finalització.  

 

http://www.ub.edu/ire/projectes2022/


 
 
 

 

4. Dotació dels ajuts: 

S’atorguen 2 ajuts en aquesta convocatòria, l’import de cada ajut és de 2.500 euros.  

Els ajuts es podran destinar a despeses relacionades directament amb el projecte que 
inclouen: material inventariable, fungible (no material d’oficina), publicacions en accés 
obert, participació i assistència a congressos, jornades i seminaris (viatges, allotjament i 
inscripcions), i/o altres accions de recerca (traduccions, personal de suport a la recerca)  

Resten excloses explícitament les despeses de pagaments per tasques dutes a terme pels 
IP’s o per qualsevol membre dels equips dels projectes, així com les despeses de restauració. 

 

5. Període d’execució: 

La durada dels projectes és de 14 mesos de l’1 d’abril de 2023 al 31 de maig de 2024. 

En el termini d’un mes després de la data de finalització del projecte, l’IP presentarà un 
informe de la recerca a l’IRE-UB que podrà adoptar la forma d’una publicació. 

 

6. Avaluació i selecció: 

La comissió permanent de l’IRE revisarà que els projectes compleixin les indicacions i 
requisits establerts al punt 2 i 3 de la present convocatòria. Els projectes que els compleixin 
seran avaluats per dues persones expertes, externes a la Universitat de Barcelona, de forma 
independent, atorgant una puntuació per a cadascun dels següents criteris: 

• Rellevància en el camp educatiu i actualitat de la temàtica d’estudi  (30%) 
• Coherència interna del projecte (30%) 
• Impacte i transferibilitat dels resultats i aportacions (25%) 
• Viabilitat del projecte (15%) 

 

Les persones avaluadores seran designades per la comissió permanent de l’IRE amb el 
requisit que no estiguin implicades en cap de les propostes, ni en els grups de recerca de 
l’equip sol·licitant. La comissió permanent, a partir de les avaluacions externes esmentades, 
elabora una llista prioritzada per ordre de puntuació per la concessió dels ajuts de la qual 
estén acta el secretari de l’institut. Les sol·licituds que no hagin obtingut ajut restaran en 
llista d’espera. En cas de produir-se la renúncia d’alguna persona beneficiària, s’atorgarà 
l’ajut al següent candidat/ta.  

 
7. Resolució: 

La resolució de la Directora de l’Institut es publicarà a la Seu electrònica de la Universitat i 
addicionalment a la pàgina web de l’IRE, i es comunicarà a cadascun dels equips que hagin 
estat seleccionats  per gaudir aquest ajut. 

Contra la resolució de la convocatòria, que esgotarà la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de la publicació de la resolució. 
Potestativament, també es podrà interposar recurs de reposició, davant l’òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà  de la seva publicació. En aquest cas, 



 
 
 

 

no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució 
expressa o es produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició. 

 

8. Gestió de l’ajut: 

La gestió econòmica de l'ajut concedit es durà a terme, seguint les normes de gestió del 
pressupost de la Universitat de Barcelona, per l’Oficina de recerca de la Facultat d’Educació. 

La documentació econòmica haurà de ser lliurada a l’Oficina de Recerca abans del 15 de 
maig de 2024.  

 

9. Aclariments: 

Serà competència de la Directora de l’IRE, escoltada, si escau la comissió permanent de l’IRE, 
l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquesta convocatòria. 

 

10. Dret d’informació relativa al tractament de dades personals: 

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la 
Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu. 

La finalitat del tractament és la gestió dels ajuts. 

La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, en base a allò 
establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de  
Subvencions. 

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la 
finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que 
se’n poguessin derivar. 

La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de 
tractament. Les dades de les persones beneficiàries es publicaran en els llocs web indicats 
en les bases. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació 
legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries. 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la 
portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la 
Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una 
fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui. 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al 
Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 
585, 0800728 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 

Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret 
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d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a 
facilitar-los el contingut d’aquesta base. 

 

 

 


