
Ajudes a la investigació 2018
Convocatòria per a predoctorals

La Fundació Banc Sabadell (d’ara endavant “la Fundació”) 
convoca 15 ajudes per a investigadors de nacionalitat espan-
yola que estiguin en l’última fase del procés de realització de 
la tesi doctoral en una universitat o centre científic espanyol. 
L’àmbit d’aplicació de les ajudes és exclusivament en cièn-
cies socials i humanitats.

L’ajuda està destinada a finançar treballs d’investigació, es-
tades en universitats o centres científics espanyols o estran-
gers i altres activitats relacionades amb la realització de la 
tesi doctoral. La Fundació valorarà especialment els treballs 
que ajudin a entendre els grans desafiaments culturals, econò-
mics, polítics o socials del nostre temps o que siguin capaços 
d’ampliar de manera significativa el camp de coneixement al 
qual pertanyen.

La quantia individual de les ajudes és de 6.000 euros, però 
aquest import pot variar en atenció al pressupost i les circum-
stàncies de cada proposta. Les citades ajudes estaran subjec-
tes a la legislació fiscal vigent.

Bases generals

1 Poden optar a les ajudes totes les persones que reuneixin, segons el parer de la direcció 
de la Fundació, els requisits indicats precisos per gaudir-ne.

2 Les ajudes tenen una durada màxima d’un any.

3 La meritació de l’import assignat s’efectuarà de la manera següent: el 50% en iniciar-se 
el treball i l’altre 50% després de l’aprovació́ per part de la Fundació del treball final. L’abo-
nament s’efectuarà mitjançant transferència bancària, en un compte que els investigadors 
seleccionats mantinguin oberta en l’entitat Banc Sabadell.

4  Els candidats han de fer la sol·licitud a través d’una aplicació informàtica disponible a la 
pàgina web http://www.fundacionbancosabadell.com (convocatòries/ajudes a la investigació).

La sol·licitud, que s’ha de presentar en llengua espanyola o anglesa, ha de contenir la infor-
mació següent:

— El formulari de sol·licitud.
— El curriculum vitae del sol·licitant que inclogui els estudis fets, les activitats 
  professionals desenvolupades, els premis i les beques obtinguts, les publicacions 
  (llibres, articles i altres escrits tècnics o professionals) i els idiomes que coneix.
— El certificat acadèmic oficial complet dels estudis de grau, llicenciatura i màster, 
  si s’escau.
— El curriculum vitae abreujat del director de la recerca, en què només han de constar els  
  seus mèrits més rellevants (s’aconsella no sobrepassar les 500 paraules).
— L’informe del director del treball, qui ha de ser necessàriament un professor doctor de la  
  universitat espanyola de reconeguda solvència investigadora que desenvolupi la seva   
  tasca docent en una universitat espanyola o centre de recerca espanyol, en què exposi  
  la importància de la recerca i la conformitat expressa per orientar el treball del 
  sol·licitant, en cas que l’ajuda li sigui concedida.
— La carta de motivació del candidat, en què ha d’exposar els motius pels quals es 
  sol·licita l’ajuda i les raons per les quals es considera un bon candidat per obtenir-la.
— La memòria de la recerca o l’estada que es proposi fer. En la memòria, que ha d’estar  
  redactada en llengua espanyola o anglesa, s’han de detallar els punts següents: 
  1) l’objectiu i la rellevància del treball; 2) la metodologia, les hipòtesis i la viabilitat de la  
  recerca; 3) les expectatives i els resultats principals que s’esperen obtenir. La memòria  
  ha de tenir una extensió màxima de 2.000 paraules i ha d’anar precedida d’un resum   
  de 150 paraules, aproximadament.

5 Els candidats, pel sol fet de sol·licitar l’ajuda, renuncien a tota mena d’acció judicial o 
extrajudicial contra la decisió de la Fundació i accepten íntegrament el contingut d’aquesta 
convocatòria.

6 La Fundació, si ho considera pertinent, pot citar els candidats i els adjudicataris per a 
qualsevol aclariment que calgui.

7 Les ajudes es concedeixen a persones físiques.

8 Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones que hagin gaudit anteriorment 
d’alguna ajuda o beca del mateix tipus per part de la Fundació.

9 La propietat dels treballs és dels seus autors, tot i que no els poden publicar sense l’au-
torització de la Fundació.

10 La seva publicació ha d’anar acompanyada de la menció de l’ajuda rebuda.

11 La Fundació es reserva el dret de procedir a la publicació total o parcial dels treballs, si-
gui quina sigui la seva naturalesa, cas en què ha d’anunciar prèviament als autors l’exercici 
d’aquest dret. En cap cas es publicaran els treballs abans de la seva presentació formal.

12 Obligacions dels beneficiaris:
— Complir totes les normes que resulten dels diferents apartats d’aquesta  convocatòria.
— Comunicar per escrit l’acceptació de l’ajuda concedida, un cop es rebi la notificació 
 oficial de la Fundació.
— Començar a gaudir de l’ajuda des del moment en què sigui notificada, sense que cap  
 compromís anterior o projecte actual o futur impedeixi el compliment ininterromput de  
 les seves obligacions, durant el temps íntegre per al qual es concedeix l’ajuda.
— Efectuar el treball previst i atenir-se precisament a la finalitat de l’ajuda.
— Al final del termini, lliurar per duplicat, en format paper i electrònic, la memòria final 
 de la recerca, presentada formalment, a l’efecte de la seva aprovació per la direcció 
 de la Fundació.
— En qualsevol cas, juntament amb el treball acabat, se n’ha de lliurar un resum, en for  
 mat paper i electrònic, de 150 paraules, aproximadament.

13 La Fundació pot resoldre, sense cap recurs ulterior, les incidències que es produeixin  
en la tramitació d’aquesta convocatòria i en el desenvolupament del treball i, particular-
ment, pot deixar sense efecte les ajudes si el beneficiari incompleix qualsevol de les obli-
gacions contingudes en aquestes bases.

14 La direcció de la Fundació pot declarar deserta, totalment o parcialment, l’adjudicació  
de les ajudes.

15 El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 d’octubre de 2018 a l’1 de novembre 
de 2018. Les candidatures que en el termini establert per presentar la sol·licitud no com-
pleixin tots els requisits i no incloguin tota la documentació requerida no tindran l’opció  
de ser modificades i seran descartades.

16 La Fundació ha de comunicar directament als seleccionats la concessió de l’ajuda en el 
termini màxim de quatre mesos a partir del tancament del termini d’inscripció. Si no es rep 
cap comunicació en aquest període de temps, s’ha d’entendre com a no seleccionat.

17 Per concedir les ajudes, la Fundació valorarà l’actualitat i la rellevància del projecte de 
recerca, la seva qualitat científica, la claredat expositiva i la solidesa metodològica, així 
com la qualificació del candidat i la trajectòria del grup de recerca en què s’emmarca el 
seu treball.recerca, la seva qualitat científica, la claredat expositiva i la solidesa metodolò-
gica, així com la qualificació del candidat i la trajectòria del grup de recerca en què s’em-
marca el seu treball.

18 Les dades personals dels candidats seran tractats per la Fundació com a responsable 
del tractament, sent necessaris per a la tramitació i gestió de la convocatòria d’Ajudes a la 
investigació descrites a les presents bases. Les dades personals es conservaran mentre 
resulti necessari per a la gestió de les mateixes.

L’interessat podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, exer-
citar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se per 
escrit al domicili social de la Fundació Banc Sabadell, Plaza Sant Roc, 20 08201-Sabadell 
o a través de la de la següent adreça de correu electrònic: fundaciobs@bancsabadell.com. 
Així mateix, en el cas que l’interessat ho entengui necessari pot dirigir-se a l’Agència Espan-
yola de Protecció de Dades (AEPD) amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.

* En queden excloses de manera immediata les candidatures que no corresponguin 
a aquests àmbits.


