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Resolució de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història de la UB per la qual es
convoquen ajuts per a la difusió en xarxes informàtiques de la recerca dels Grups de Recerca de la
Facultat.

Davant la necessitat de difondre la recerca que duen a terme els grups de recerca de la Facultat de
Geografia i Història i, tenint en compte que la Universitat de Barcelona considera la difusió de la
recerca com una missió prioritaria, la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història obre
una convocatòria d’ajuts per a cofinançar l’adequació de les pàgines web dels grups de recerca de la
Facultat per a la difusió dels resultats de la recerca que aquests grups duen a terme.
Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria pretenen assegurar i elevar la visibilitat de la recerca
duta a terme pels grups de recerca de la Facultat i ajudar al retorn a la societat. La difusió i divulgació
són el darrer pas del cicle de la recerca i és fonamental per al retorn a la societat, especialment en
una perspectiva de ciència oberta. Malgrat tot, aquest és, sens dubte, un dels passos que
habitualment més dificultats troba el cicle de la recerca en la nostra activitat. D’aquesta manera es
vol promoure l’activitat de divulgació i difusió del major nombre de grups de recerca fent especial
incidència en la necessitat de dissenyar i actualitzar pàgines web i altres recursos en línia per tal que
puguin ser autogestionats, facilitant-ne la seva actualització constant per reflectir l’activitat
desenvolupada pels grups en les seves activitats de recerca.
En les actuals circumstàncies, donada la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Recerca ha
decidit convocar aquests ajuts per a finançar o cofinançar projectes de creació o modificació de
pàgines web, i altres recursos en línia, facilitant la difusió i la divulgació de les activitats de recerca
dels grups de recerca de la Facultat.
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent com a president de la
Comissió de Recerca,
RESOLC
Primer.- Convocar ajuts per contribuir, de manera parcial o total, al finançament o cofinançament de
la creació o modificació de pàgines web, i altres recursos en línia, d’aquells grups de recerca
reconeguts en la convocatòria de l’AGAUR SGR 2017-2019, sempre amb la finalitat que puguin ser
autogestionats en el futur, facilitant-ne la seva actualització constant per part dels mateixos grups de
recerca.
Segon.- Destinar a aquesta convocatòria un import total de 10.000,00 €, provinents del Contracte
Programa de Recerca de la Facultat de l’any 2020.
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a l’apartat “Difusió en xarxa de la

recerca”, dels projectes de recerca, convocatòries i ajuts de Recerca de la web de la Facultat de
Geografia i Història i comunicar-ho als directors/res dels departaments i dels grups de recerca
reconeguts (SGR 2017-2019).
Barcelona, 13 d’octubre de 2021
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Jaume Buxeda i Garrigós
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Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant
aquest mateix òrgan o davant el Rector, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb l’article 114 i l’article 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Annex
Bases de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria.
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts als grups de recerca reconeguts en
la convocatòria de l’AGAUR SGR 2017-2019, per a cobrir, totalment o de manera parcial, el finançament o
el cofinançament de la creació o modificació de pàgines web, i altres recursos en línia, sempre
amb la finalitat que puguin ser autogestionats en el futur, facilitant-ne la seva actualització
constant per part dels mateixos grups de recerca.
1.2 Les sol·licituds poden incloure:
a) La creació o modificació de les pàgines web dels grups de recerca en tot allò que fa
referència a la difusió i divulgació dels seus projectes de recerca i dels resultats obtinguts.
b) La connexió entre aquestes pàgines web i altres recursos en xarxa, sempre per la difusió i
divulgació dels seus projectes de recerca i dels resultats obtinguts.
1.3 Queden exclosos explícitament d’aquesta convocatòria:
a) La creació o modificació de pàgines web personals dels membres dels equips de recerca.
b) La creació o modificació de pàgines web destinades a congressos o activitats assimilables.

2. Beneficiaris.
2.1 Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els grups de recerca reconeguts en la
convocatòria de l’AGAUR SGR 2017-2019 de la Facultat de Geografia i Història.

3. Imports i finançament de la convocatòria.
3.1 L’import màxim que es pot sol·licitar és de 2.000,00 €, IVA no inclòs.
3.2 Cada sol·licitud ha d’incloure necessàriament la indicació si l’import sol·licitat financia
totalment el projecte de creació o modificació de pàgina web presentat o si correspon al
cofinançament del mateix, indicant quin és el cost total del projecte i quin percentatge suposa el
cofinançament sol·licitat.
3.3 L’import total que s’hi destinarà serà 10.000,00 €.

4. Sol·licitud i documentació.

4.1 Les sol·licituds de participació, que s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat,
s’adreçaran al vicedegà de Recerca i s’han de presentar, per correu electrònic, a l’Oficina de
Recerca de la Facultat de Geografia i Història (oficinarecerca.fgh@ub.edu).
4.2 Les sol·licituds hauran d’estar signades electrònicament pel/per la director/a del grup de
recerca reconegut en la convocatòria de l’AGAUR SGR 2017-2019.
4.3 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
a) Una memòria que contingui:
− La justificació de la necessitat de crear o modificar la pàgina web del grup de recerca.
−

−

Una descripció succinta del projecte, especificant si l’ajut cobreix tot el seu cost o si
suposa un cofinançament del projecte. Caldrà tenir en compte que l’ajut només podrà
cobrir els aspectes indicats en l’apartat 1.2 d’aquestes bases i que caldrà tenir en compte
que les pàgines puguin ser posteriorment autogestionades.
El cost total del projecte (diferenciant la base imposable i l’IVA), especificant el
cofinançament aportat pel grup de recerca quan l’ajut sol·licitat prevegui només un
cofinançament del projecte total.

b) Un pressupost o una factura pro-forma del projecte sol·licitat.
4.4 L’imprès normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a l’apartat “Difusió en xarxa de la recerca”,
dels projectes de recerca, convocatòries i ajuts de Recerca de la web de la Facultat de Geografia
i Història.

5. Període de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria a “Difusió en xarxa de la recerca”, dels projectes de recerca, convocatòries i ajuts de
Recerca de la web de la Facultat de Geografia i Història, fins al dia 8 de novembre de 2021.

6. Avaluació i selecció:
6.1 La Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història valorarà les sol·licituds
presentades i farà una proposta d’adjudicació d’acord amb els criteris següents:
a) La justificació de la necessitat de crear o modificar la pàgina web del grup de recerca.
b) El compromís amb la creació o adaptació a un gestor de la pàgina que permeti la seva
autogestió en el futur.
c) Grau de cofinançament compromès per part dels sol·licitants en el projecte total.
d) Altres criteris estratègics i de política científica.
6.2 La Comissió de Recerca podrà proposar l’atorgament d’ajuts per quantitats iguals o inferiors
a la sol·licitada. En els casos que la proposta sigui inferior, els sol·licitants comunicaran al vicedegà

de Recerca si accepten l’ajut.

7. Resolució.
7.1 La resolució d’aquesta convocatòria correspon al vicedegà de Recerca, es publicarà a
l’apartat “Difusió en xarxa de la recerca”, dels projectes de recerca, convocatòries i ajuts de
Recerca de la web de la Facultat de Geografia i Història i es comunicarà als beneficiaris.
7.2 El termini màxim per resoldre aquesta és el 29 de novembre de 2021. Transcorregut aquest
termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà desestimat per silenci administratiu.

