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CONVOCATÒRIA DE RECERCA D’IMPACTE SOCIAL APLICADA AL 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE EN EL CONTEXT DE LA COVID-19 

El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca ajuts per donar suport i 
impulsar el treball de recerca d’impacte social d’investigadors/es de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB) amb altres administracions públiques, entitats, ONG o 
organitzacions socials locals o internacionals que treballin en l’àmbit del 
desenvolupament humà sostenible (DHS) a escala local i global. 

En el context de pandèmia global de la COVID-19 s’ha posat de manifest la 
interdependència geogràfica i entre els diversos àmbits del desenvolupament: salut, 
economia, protecció social, sostenibilitat ecològica, etc. Els reptes als quals ens 
enfrontam per no deixar a ningú enrere requereixen més que mai mesures 
col·laboratives que ens permetin generar sinergies i oferir solucions d'abast i 
d’impacte social des d’una perspectiva local-global, coordinada i complementària. 

Aquesta convocatòria s’emmarca en el conveni instrumental subscrit entre la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de 
les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament i en el compromís de la 
comunitat autònoma amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la implementació dels ODS, 
reafirmant la implicació de la comunitat universitària i el seu compromís amb la 
generació de coneixement crític i respostes davant els reptes del present.  

Constitueix un objectiu essencial de la cooperació universitària al desenvolupament 
(CUD) la col·laboració amb altres agents socials per resoldre les dificultats i 
contradiccions associades als processos d’eradicació de la pobresa i del DHS, 
fomentant l’avenç en àrees d’investigació apropiades per als objectius. També 
l’estratègia institucional de la UIB recull la posada en marxa d’iniciatives que 
afavoreixin l’estudi i recerca en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i de 
l’Agenda 2030.  

 

BASES 

1. OBJECTIUS  

— Impulsar l’anàlisi dels impactes socials de la COVID-19, tant al nostre 
territori com al Sud global, i el disseny de noves propostes o alternatives de 
solucions a problemes amb un enfocament global i local. 
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— Fomentar la recerca en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, ja que 
es contribueix a fer una intervenció amb més possibilitats d’èxit, se solucionen 
possibles errades que la recerca fa evidents i, en definitiva, els agents de la 
cooperació i educació transformadores incrementen la qualitat de la seva 
gestió. 

— Fomentar i potenciar la interdisciplinarietat entre els grups de recerca, així 
com l’intercanvi i la transferència del coneixement entre els grups de recerca 
de la UIB i el teixit social local o internacional en el marc del compromís social 
universitari i de l’ODS 17 de l’Agenda 2030 per reforçar les aliances 
estratègiques. 

— Facilitar la transferència dels resultats de la recerca a les pràctiques i 
polítiques socials i de la cooperació al desenvolupament. 

Les investigacions que es presentin hauran de tenir preferentment un enfocament 
aplicat i oferir reflexions i solucions orientades a la presa de decisions i al disseny, 
implementació i avaluació d’iniciatives i programes per part dels diferents agents 
involucrats en les polítiques de promoció del DHS i de la cooperació al 
desenvolupament per millorar la situació sanitària, social i econòmica que està 
generant la pandèmia. 

 
2. LÍNIES D’ACTUACIÓ  

La temàtica dels treballs de recerca d'impacte social ha d’estar orientada a l’anàlisi de 
problemàtiques i d’impactes i a la presentació de projectes d’intervenció i alternatives 
de solucions als desafiaments actuals (aplicació pràctica) relatives a la superació de la 
crisi sistèmica (social, climàtica, sanitària, de valors, etc.), aplicant-hi un enfocament 
global i/o local i que permetin la seva implantació i posada en marxa a curt termini. 
 
S’estableixen quatre línies d’actuació prioritàries en relació amb les problemàtiques a 
escala local i global i les que afecten els col·lectius socials més vulnerables, també a 
les Illes Balears, adequades a la situació d'emergència generada per la pandèmia de la 
COVID-19:  
 
I. MOVIMENTS MIGRATORIS I DRETS DE LA CIUTADANIA 
— Crisi migratòria a la Mediterrània i persones refugiades. 
— Migracions des dels països del Sud Global: històries de vida de persones que es 
troben en situació irregular a les Illes Balears. 
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— Situació de les dones, de menors i joves estrangers no acompanyats (MENA i 
JENA) i dels col·lectius LGTBIQ+ en el procés migratori. Tràfic de dones i nines per a 
explotació sexual. 
 
II. ECONOMIA ECOLÒGICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA 
— Crisi i emergència climàtica, ecodependència i defensors/es de drets. 
— Consum responsable, comerç just i compra pública ètica. 
— Crisi sanitària: salut global, grups més vulnerables, interdependència i exclusió. 
— Feminització de la pobresa: treball de cures, economia feminista i ecofeminismes. 
 
III. GOVERNANÇA 
— Crisi social: Dret internacional i lluita contra la vulneració dels drets humans.  
— Promoció de l’ecojustícia, la democràcia i la coherència de polítiques. 
— Processos de globalització. 
— Nova acció col·lectiva global: aliances estratègiques amb els moviments socials i 
nous actors socials. 
 
IV. COOPERACIÓ TRANSFORMADORA 
— Avaluació de la cooperació al desenvolupament (s’hi inclouen els programes 
d’educació per al desenvolupament) dels agents de la cooperació de les Illes Balears 
per mesurar els impactes i recollir bones pràctiques que orientin les línies d’actuació 
futures.   
— Crisi de valors: comunicació i educació per a una transformació social o educació 
per a una ciutadania global crítica. 
— Epistemologia del Sud Global. 
— Interculturalitat i antiracisme. 
 
 
3. PARTICIPANTS I REQUISITS  

Cada sol·licitud ha de ser liderada o coordinada per un membre del personal docent 
investigador (PDI) i ha de comptar, com a mínim, amb la participació d'una altra 
administració pública, ONG, entitat o organització social local o internacional.  
 
Com a membres de l’equip de la UIB poden participar-hi tant PDI com membres del 
personal d’administració i serveis (PAS) amb una relació contractual, estatuària o 
funcionarial amb aquesta universitat, que s’ha de mantenir mentre duri el projecte 
sol·licitat, inclòs el període de justificació. I en el cas d’alumnes, han de tenir matrícula 
vigent a la UIB en començar el projecte.  
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En general, una persona que sigui responsable d’un projecte només podrà figurar a un 
altre com a membre. Les persones membre d’equips podran figurar en un màxim de 
dos projectes. Excepcionalment, el comitè podrà valorar més participació per afavorir 
les sinergies.  
 
 
4. PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds s’han de presentar, signades i degudament emplenades, al Registre 
General de la UIB i s’han d’enviar a l’adreça: <ocds@uib.cat>.  

L’OCDS es reserva el dret de demanar tota la informació complementària que 
consideri convenient per detallar o aclarir el contingut de les propostes. Si la 
documentació presentada és incompleta o inclou errors reparables, es requerirà que 
en el termini de set dies es corregeixin les mancances o s’enviïn els documents 
preceptius, amb l’advertència que, si no es fa, les sol·licituds es donaran per 
desestimades. 

 

5. TERMINIS 

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca 
d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de 
presentació de sol·licituds: del 10 al 30 de juny de 2020.  
 
La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a 
terme abans del 20 de juliol de 2020. 
 
 
6. DOTACIÓ I DURADA 

S’estableix una partida pressupostària de 75.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 
euros per sol·licitud, a càrrec del conveni instrumental entre el Govern de les Illes 
Balears i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la 
concessió d’una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de 
cooperació al desenvolupament. 

El pagament dels ajuts es farà efectiu en un únic abonament del 100 per cent de 
l’import concedit una vegada acceptada la concessió de l’ajut. Les propostes 
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aprovades ho seran amb la condició que el 50 per cent de la despesa realitzada es 
justifiqui abans del dia 31 d’octubre de 2020.  
 
El nombre de projectes que es financin quedarà supeditat a la disponibilitat 
pressupostària. L’ajut podrà cobrir les despeses següents, degudament justificades:  
— Despeses de personal de suport  
— Despeses de material inventariable, que es finança al 100 per cent 
— Altres despeses d'execució del projecte, que inclouen les necessàries per a les 

tasques de desenvolupament de la proposta, com ara material no inventariable 
i la contractació de serveis necessaris per a la seva execució, etc. 

 
El cofinançament que es pugui aconseguir serà un criteri positiu de valoració de les 
sol·licituds presentades, ja que permetrà ampliar els resultats dels projectes. 
 
La durada del projecte serà d’un màxim de dotze mesos a comptar des de la seva 
aprovació. 
 
 
7. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Per valorar els treballs de recerca que han de tenir com a prioritat la consecució de 
resultats concrets, primerencs i aplicables a la situació actual, el comitè tindrà en 
compte els criteris següents, sense ordre de prelació: 
 
a) La qualitat cientificotècnica i la rellevància de la proposta (s'ha de valorar la 
qualitat, el grau de novetat i l’adequació de les activitats als objectius plantejats des 
de la perspectiva de la seva aplicació pràctica en alguna de les línies d’actuació 
establertes). Així mateix s’han de valorar el pla de treball i adequació del temps 
d’execució a les activitats plantejades i l’adequació de l’equip que conformarà els 
equips per dur a terme l’actuació: 30 punts. 
b) Coherència del treball en relació a l’adequació del pressupost, la viabilitat de la 
proposta i l’impacte dels resultats prevists en el context de la pandèmia de la COVID-
19: 30 punts. 
c) La trajectòria científica de l’investigador/a principal responsable del projecte i de 
tot l’equip en relació amb la matèria objecte d’aquesta convocatòria i l’activitat 
d’investigació desenvolupada: 5 punts. 
d) Caràcter multidisciplinari i interdisciplinari de la proposta i de l’equip, així com la 
capacitat d’anàlisi crítica i de relació amb fenòmens globals: 5 punts. 
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e) El fet que les accions disposin de cofinançament obtingut d’altres organismes, 
oficials o privats, ja siguin participants o no: 15  punts. 
f)  Les activitats de difusió i explotació dels resultats obtinguts fruit de la recerca:  10 
punts. 
g) Aspectes formals de la presentació del treball de recerca: claredat de l’exposició, 
adequació de l’expressió i qualitat comunicativa de la redacció: 5 punts. 
h) Altres criteris de valoració positiva. En el procés de selecció i avaluació de les 
sol·licituds presentades, es valorarà positivament: 5 punts. 

- Que identifiquin, orientin, defensin o complementin accions d'enfortiment 
institucional en el marc de l’Agenda 2030. 

- La participació d’entitats del Sud global per les aportacions que poden fer a la 
seva qualitat i les possibilitats de transferència de coneixements que llança 
entre els actors participants dels països i regions prioritaris de la cooperació de 
les Illes Balears. 
 

Per poder ser seleccionades com a avaluades favorablement, les propostes han 
d’obtenir una puntuació superior a 60 punts. Finalment, per a les propostes avaluades 
favorablement s'ha de procedir a assignar una quantitat concedida i un pressupost 
final d’acord amb la partida pressupostària d’aquesta convocatòria. 
 
 
8. COMITÈ AVALUADOR  

Per valorar els treballs d’investigació presentats es constituirà un comitè format a 
aquest efecte per membres de la UIB i/o del Govern de les Illes Balears, que analitzarà 
els projectes presentats i els valorarà en funció dels criteris establerts per a aquesta 
convocatòria per poder elaborar una proposta de resolució. 
 
El comitè avaluador cercarà i seleccionarà les persones expertes necessàries per 
avaluar les propostes quan sigui necessari, i es respectaran els principis de 
concurrència, objectivitat i igualtat. Correspon al comitè avaluador determinar la 
quantitat total concedida, revisar l’adequació de les quantitats per partides i finalment 
determinar el desglossament del pressupost concedit. 
 
Les resolucions seran comunicades a la persona responsable de la sol·licitud i es faran 
públiques a la web de l’OCDS: <cooperacio.uib.cat>. 
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9. OBLIGACIONS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES  

La persona responsable del projecte té les obligacions següents: 
— Comunicar-ne a l’OCDS de la UIB l’acceptació expressa i per escrit en el termini de 
10 dies comptadors a partir de la notificació de la concessió, amb el vistiplau de la 
persona representat de l’entitat col·laboradora. En aquest document d’acceptació, la 
persona responsable ha de manifestar l’acceptació de l’import que s’ha de justificar i 
que la quantitat concedida és suficient per dur a terme el treball de recerca sense que 
se’n desvirtuï la finalitat. Si en el termini indicat la persona interessada no comunica la 
seva decisió d’acceptar l’ajut o renunciar-hi, s’entén que hi renuncia. 
— Justificar, abans del dia 31 d’octubre de 2020, el 50 per cent de la despesa 
realitzada mitjançant una justificació econòmica parcial.  
— Elaborar una memòria final del projecte en el termini màxim d’un mes després de 
la seva finalització (memòria tècnica i justificació econòmica de despeses totals) i 
presentar la informació que se li requereixi durant el desenvolupament. Aquesta 
memòria final haurà d’anar acompanyada del material gràfic i audiovisual, 
documentació generada, així com altra informació d’interès sobre l’execució del 
projecte. 
— Fer constar, en totes les publicacions i difusions científiques que es derivin del 
treball de recerca, que el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears 
han finançat o cofinançat el treball. 
 
 
10. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES PROPOSTES 

L’OCDS podrà efectuar totes les tasques de seguiment que consideri necessàries, que 
inclouran almenys un informe breu del desenvolupament del projecte, transcorreguts 
els primers tres mesos.  
 
Els transvasaments entre les partides que figuren en la resolució de concessió no 
necessiten autorització ni modificació de la resolució de concessió sempre que es 
compleixin els requisits següents:  
 
a) Que l’augment en una de les partides que figuren en la resolució de concessió es 
compensi amb la disminució d’una altra partida també existent, de manera que no 
s’alteri l’import destinat a l’acció concedida ni s’introdueixin partides amb conceptes 
nous.  
b) Que l’import transvasat no superi el 20 % de l’import destinat a l’acció concedida.  
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c) Que la persona responsable del projecte justifiqui adequadament el canvi entre 
partides en un escrit de seguiment o en les memòries de justificació. 
 
La justificació final dels ajuts concedits es farà mitjançant una memòria tècnica i la 
justificació econòmica de despeses totals corresponent. El termini de presentació 
d’aquesta memòria és d’un mes després de la finalització del projecte de recerca.  
 
Concretament, la justificació econòmica del projecte ha de contenir:  
 
— La relació final del pressupost total, que ha d’establir les despeses finançades 

en aquesta convocatòria, les finançades per altres entitats o administracions 
públiques, o les finançades amb fons propis, d’acord amb el model de 
memòria de l’OCDS.  

— Còpia compulsada de les despeses relacionades. 
— Full general de l’analítica del projecte finançat.  
— Certificat de les despeses realitzades signat per l’administrador de centre. 
— L’acreditació de les aportacions d’altres ens que no siguin de l’àmbit de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears. Es pot fer amb la presentació de 
l’original del certificat de l’entitat.  

— Documentació de donació de material i justificació de la seva propietat, 
d’acord amb el procediment per a la gestió econòmica a la UIB. 

 
La no justificació o la justificació insuficient implicarà el reintegrament total o parcial 
de la subvenció. 
 
 
11. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS I PROJECTES FINANÇATS PEL FONS 

La UIB i el Govern de les Illes Balears es reserven el dret de comunicar públicament la 
memòria global de la convocatòria, amb tots els projectes finançats i les mesures 
implementades, incloent-hi les imatges relacionades que es puguin facilitar per 
afavorir-ne la posada en valor social i institucional. Aquesta comunicació la podran 
realitzar a través de qualsevol mitjà de comunicació públic. També es reserven el dret 
d’ús del contingut de la recerca, sens prejudici del que estableix la legislació en 
matèria de drets d’autoria. 
 
 
12. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les seves bases i de la 
resolució. La interpretació d’aquestes bases i la seva aplicació corresponen al comitè 
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avaluador. De manera que, amb relació a tot el que no preveuen aquestes bases, hom 
assumirà la decisió del comitè.  
 
La resolució de la present convocatòria i de tots els actes administratius que en 
derivin es pot impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
 
Palma, 10 de juny de 2020 
 
El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Aguiló 
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