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ANUNCIS DIVERSOS
INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA
RESOLUCIÓ IEMED/03/2016, de 21 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de
regir la concessió de beques de formació pràctica d’àmbit euromediterrani per part de l’Institut Europeu de
la Mediterrània destinades a persones titulades superiors per a l’any 2017.
L'article 2 del Text refós dels estatuts del Consorci Institut Europeu de la Mediterrània, aprovat a la reunió de la
Junta de Govern d'aquest institut el 8 de juny de 2011 i publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm 6031, de 23 de desembre de 2011, estableix que la finalitat de l'IEMed és el
foment de les actuacions i els projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació
entre els diferents països, societat i cultures mediterranis, i a promoure la progressiva construcció a la
Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions,
contribuint a les finalitats fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea i de l'anomenat
Procés de Barcelona. En compliment d'aquestes finalitats, l'IEMed té per objecte la gestió dels serveis i la
realització de les activitats previstes en els seus estatuts.
D'acord amb l'article 3 del Text refós esmentat, per al compliment del seu objecte, correspon a l'IEMed
l'exercici, entre d'altres, de la funció de concedir beques, ajuts i premis per a estudis i treballs mediterranis de
caràcter cultural, històric, social i econòmic, i finançar investigacions i tesis doctorals relacionades amb aquests
temes.
En aquest marc, l'àmbit euromediterrani, tan públic com privat, precisa comptar amb persones preparades
tècnicament, i amb aquest objectiu general, i per tal de facilitar-los la incorporació al mercat de treball com a
persones professionals qualificades, l'IEMed vol concedir beques per a estudis i treballs mediterranis al
col·lectiu de persones titulades superiors per a tenir un accés a l'experiència pràctica, com a complement a la
formació acadèmica i com a experiència enriquidora per a un futur exercici professional. Aquesta necessitat es
fa més evident en el context històric que viu la regió de processos de transició democràtica i després de la
decisió de reforçar els llaços de col·laboració entre els membres de la Unió Europea i els seus veïns de l'àrea
mediterrània mitjançant la creació de la Unió per la Mediterrània i l'elecció de Barcelona com a seu de la
Secretaria Permanent.
En aquest sentit, l'IEMed convoca el programa de beques 2017 IEMed dirigit a completar la formació de les
persones joves per a estudis i treballs mediterranis mitjançant la realització de pràctiques a les seves oficines.
Atès el Text refós dels estatuts del Consorci Institut Europeu de la Mediterrània, aprovat a la reunió de la Junta
de Govern d'aquest institut el 8 de juny de 2011 i publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm 6031, de 23 de desembre de 2011
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern de 27 d'abril de 2002 de delegació de competència a la
Comissió Delegada;
Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

RESOLC:

-1 Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de beques de formació pràctica d'àmbit
euromediterrani per part de l'IEMed destinades a persones titulades superiors per a l'any 2017, que consten a
l'annex d'aquesta Resolució.

-2 Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Junta de Govern de l'IEMed en el termini d'un mes des de la seva publicació al Diari Oficial
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de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC,
de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

-3 Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya

Barcelona, 21 de setembre de 2016

P. d. (Acords de la Junta de Govern de l'Institut Europeu de la Mediterrània, de 27 d'abril de 2002)
Senén Florensa i Palau
President executiu de la Comissió Delegada

Annex
Bases reguladores que han de regir la concessió de beques de formació pràctica d'àmbit euromediterrani per
part de l'IEMed destinades a persones titulades superiors per a l'any 2017

-1.- Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió d'un màxim de vuit beques de formació
pràctica, en règim de concurrència competitiva, destinades a persones titulades superiors, en el marc del
programa de beques de formació pràctica que l'IEMed impulsa per a l'any 2017, per tal de dur a terme tasques
relacionades amb els diferents àmbits d'actuació de l'IEMed, promoure el seu estudi i coneixement, així com
col·laborar en el conjunt de projectes de l'Institut, que permetin a les persones beneficiàries complementar la
seva formació universitària. En concret, els àmbits d'actuació de les pràctiques són els següents:
a) polítiques euromediterrànies;
b) programes regionals euromediterranis i recursos euromed;
c) món àrab i mediterrani;
d) desenvolupament socioeconòmic;
e) cultura i societat civil;
f) gènere;
g) comunicació;
h) recolzament institucional i relacions euromediterrànies

2.- Finalitat
Les beques de formació pràctica tenen com a finalitat complementar la formació universitària i millorar les
habilitats teoricopràctiques i la preparació professional de les persones beneficiàries, per mitjà de la participació
en els projectes que du a terme l'IEMed en els àmbits d'actuació relacionats a la base 1 i la integració en els
diferents equips de treball sota la tutoria de la persona de l'Institut que es designi a aquest efecte.

-3.- Nombre de beques i àmbits d'actuació
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Es poden concedir un màxim de vuit beques, una per a cada un dels àmbits d'actuació relacionats a la base 1,
amb la intenció de fer compatibles els perfils professionals de les persones sol·licitants i les seves inquietuds i
per tal d'obtenir el màxim rendiment del període de pràctiques professionals.
Els àmbits d'actuació de les pràctiques són els relacionats a la base 1, i són els següents:
a) Àmbit de polítiques euromediterrànies (1 beca)
b) Àmbit de programes regionals euromediterranis i recursos euromediterranis (1 beca)
c) Àmbit de món àrab i mediterrani (1 beca)
d) Àmbit de desenvolupament socioeconòmic (1 beca)
e) Àmbit de societat civil (1 beca)
f) Àmbit de gènere (1 beca)
g) Àmbit de comunicació (1 beca)
h) Àmbit de recolzament institucional i relacions euromediterrànies (1 beca)
A efectes informatius, la persona sol·licitant ha d'indicar en el formulari normalitzat de sol·licitud l'àmbit
d'actuació en què té un interès preferent. Es pot optar a un màxim de tres àmbits d'actuació, indicant l'ordre
de preferència entre 1 i 3. Aquesta indicació no dóna cap dret d'opció a la persona sol·licitant per poder accedir
a l'àmbit d'actuació indicat en el moment de la concessió de la beca.

-4.- Persones beneficiàries
Poden ser benecifiàries d'aquestes beques les persones físiques que estiguin en possessió d'un títol superior,
que tinguin la nacionalitat d'un dels 43 estats de l'àmbit euromediterrani1 i que tinguin menys de 30 anys el
dia de la publicació de la convocatòria.
També poden optar a aquestes beques, en concepte de renovació, les persones beneficiàries actuals en cas que
es compleixin tots i cada un dels requisits següents:
a) Si l'informe d'avaluació que ha d'emetre la persona tutora, en coordinació amb l'àrea de l'IEMed en què ha
realitzat el període de formació pràctica, és positiu i la comissió d'avaluació ho considera oportú;
b) Si, havent estat beneficiària d'aquestes beques en convocatòries anteriors, el seu gaudi ha estat inferior als
24 mesos.
En cap cas poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones sol·licitants que, havent obtingut una beca
en una convocatòria anterior, hagin perdut els beneficis d'aquestes pel procediment enunciat a la 21.1. Tampoc
poden ser beneficiàries les persones sol·licitants que, en convocatòries anteriors, hagin obtingut algunes
d'aquestes beques i el seu gaudi hagi estat superior als 24 mesos.

-5.- Requisits, condicions i incompatibilitats
5.1 Per obtenir la condició de persones beneficiàries de les beques, les persones sol·licitants han de complir els
requisits següents:
a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions;
b) Declarar sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació,
fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licititada i/o obtinguda;
c) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual;
d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les
obligacions davant la Seguretat Social. En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori
espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de
residència
e) No estar separada, mitjançant una resolució ferma dictada en un expedient disciplinari, del servei de
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qualsevol de les adminsitracions públiques.
f) Tenir menys de 30 anys el dia de la publicació de la convocatòria;
g) Tenir la nacionalitat d'un dels 43 estats de l'àmbit euromediterrani;
h) Estar en possessió d'un títol universitari superior
5.2. Les practiques es fan a les dependències de l'IEMed.
5.3 La durada de les beques és com a màxim de 12 mesos i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2017.
Les persones becàries han de desenvolupar la seva activitat amb una dedicació de 35 hores setmanals en
horari de matins i de tardes de dilluns a divendres. La distribució horària és la següent: 5 hores en horari de
matí (de 9 a 14 hores) i 2 hores flexibles en horari de tarda (entre les 15 hores i les 20 hores), amb 1 hora,
com a mínim, de descans entre les dues franges horàries. Les persones becàries hauran de compaginar
tasques de formació teòrica i tasques de formació pràctica.
5.4 Una mateixa persona no pot ser beneficiària de més d'una de les beques previstes en aquestes bases.
5.5 La signatura del formulari normalitzat de sol·licitud comporta un compromís de confidencialitat, de
prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment
de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal.
5.6 Les persones beneficiàries de la beca han de cedir a l'IEMed, mitjançant la signatura del document
corresponent, els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, amb caràcter
no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, de tota aquella documentació generada
durant les pràctiques objecte de la beca i de la qual siguin autors, així com el dret de la seva publicació amb
caràcter preferent durant els dos primers anys.
5.7 La concessió d'aquestes beques no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre
les persones beneficiàries i l'IEMed.

- 6.- Quantia
6.1 La dotació màxima destinada a les vuit beques és de setanta sis mil vuit-cents euros (76.800 euros) i la
seva concessió s'imputa amb càrrec a la posició pressupostària 480.00.01 del pressupost de l'IEMed per a
l'exercici 2017 (transferències corrents a famílies i institucions sense ànim de lucre)
6.2 La dotació màxima destinada a les vuit beques està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
per a finançar les obligacions derivades de la seva convocatòria en l'exercici pressupostari corresponent.
6.3 La quantitat màxima de cada una de les beques és de nou mil sis-cents euros (9.600 euros), que es
distribueixen de manera trimestral en quantitats iguals de 2.400 euros, que es faran efectius en el mes de
venciment, una vegada aplicades les retencions corresponents previstes a la base 6.5 de la present
convocatòria.
6.4 En cas de produir-se la incorporació de la persona becària o la cessació del gaudi de la beca per part
d'aquesta un dia diferent al primer o a l'últim de cada trimestre, respectivament, la persona becària percebrà
la quantitat proporcional al nombre de dies en què ha ocupat aquest lloc, sempre i quant s'hagin assolit els
objectius previstos per l'IEMed i d'acord amb la base 17.
6.5 Les quantitats de cada una de les beques estaran subjectes a les retencions tributàries i de seguretat social
que procedeixin. L'IEMed ingressarà, per trimestres, l'import corresponent a la beca en el compte corrent que
facilitin a tal efecte les persones becàries, una vegada descomptats els imports corresponents a IRPF i
cotització a la Seguretat Social.

-7.- Despeses becades
7.1 Les despeses becades són les despeses del viatge d'anada i tornada, de transport, d'allotjament i de
manutenció i qualsevol altra despesa corrent necessària per garantir el desenvolupament correcte de l'activitat
objecte de la beca.
7.2 No són despeses becades les despeses originades per l'obtenció del visat o permís de residència exigits per
la legislació del país de destinació, que aniran a càrrec de la persona becària. La gestió i la tramitació dels
serveis esmentats les faran directament les persones beneficiàries de la beca.
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-8.- Sol·licituds
8.1.La sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, s'han de presentar en imprès normalitzat al
registre general de l'IEMed (carrer Girona, 20, 08010 de Barcelona) o bé per qualsevol dels mitjans previstos
per l'article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
L'horari del registre de l'IEMed és el següent:
- De dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 18.30 h; divendres: de 9 a 14h.
- Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Si la sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè es pugui datar i
segellar. En aquest cas, la persona sol·licitant ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en l'oficina de
correus i anunciar a l'IEMed la remissió de la sol·licitud mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic
a l'adreça infobeques@IEMed.org en el mateix dia, sempre abans de l'última hora i dia determinats com a
període de presentació de sol·licituds. En tot cas, si transcorreguts 10 dies naturals des de l'acabament del
termini de presentació de sol·licituds no ha arribat la sol·licitud enviada per correu, aquesta no serà admesa en
cap cas.
8.2 El fomulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir al web de l'IEMed (http://www.IEMed.org).
8.3 En el formulari normalitzat de sol·licitud, als mers efectes informatius, la persona sol·licitant ha d'indicar
l'àmbit d'actuació en què té un interès preferent. Es pot optar a un màxim de tres àmbits d'actuació, indicant
l'ordre de preferència entre 1 i 3. Aquesta indicació no dóna cap dret d'opció a aquesta persona, en el moment
de la concessió de la beca, per poder accedir a l'àmbit d'actuació indicat.
8.4 El formulari normalitzat de sol·licitud inclou declaracions responsables de no estar inclòs en cap de les
circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària d'una subvenció, d'acord amb el que
estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i especificament sobre els
aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la seva signatura
La signatura de la sol·licitud comporta que la persona sol·licitant manifesti, sota la seva responsabilitat, la
veracitat d'aquestes declaracions:
a) que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les
obligacions davant la Seguretat Social. En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori
espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de
residència
b) que no s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació o, en el seu
cas, que s'han demanat i/o obtingut altres ajuts públlics o privats per a la mateixa actuació, el nom de l'/les
entitat/s concedent/s i la/es quantitat/s sol·licititada/es i/o obtinguda/es.
c) Que es compleix amb el dret d'autor
d) Que no està separat/ada, mitjançant una resolució ferma dictada en un expedient disciplinari, del servei de
cap de les administracions públiques
e) Que es compleix amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
8.5 La signatura i la presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i
porta implícita l'autorització a l'òrgan instructor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
8.6 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

-9.- Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
9.1 Les persones sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat, la
documentació següent:
a) Una fotografia recent tipus passaport amb el nom i els cognoms al dors.
b) Fotocòpia del DNI o passaport.
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c) Una memòria d'un mínim de dues i d'un màxim de cinc pàgines, en què s'han d'exposar els motius, d'acord
amb els seus coneixements, aptituds i interessos, pels quals se sol·licita la beca de formació. Si la memòria no
es lliura dins del termini de presentació, la sol·licitud serà inadmesa de la convocatòria.
d) Currículum detallat de la persona sol·licitant.
e) Fotocòpia del títol universitari o document equivalent de l'expedient acadèmic lliurats pel centre o la
institució on la persona sol·licitant hagi cursat els estudis.
f) Certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat
corresponent.
g) Fotocòpia del/s certificat/s acreditatius del nivell de coneixement d'anglès, francès, i català.
h) Carta de referències, amb data anterior no superior a un any, en què s'avali la idoneïtat de la persona
sol·licitant per a l'obtenció d'una de les beques de formació objecte d'aquesta convocatòria.
9.2 El compliment dels requisits previstos a la base 5.1 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant
s'acredita amb les declaracions responsables que consten incloses en el model de formulari normalitzat de
sol·licitud.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de beca deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de beca, sens
perjudici que puguin ser causa de revocació de la beca, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

-10.- Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds és de 35 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC.

-11.- Criteris de valoració
11.1 Les sol·licituds admeses a la convocatòria es valoren per una comissió d'avaluació prevista a la base 12.5,
aplicant els criteris de valoració següents:
a) Expedient acadèmic de la persona sol·licitant: fins a 5 punts.
b) Formació complementària (altres llicenciatures, cursos específics, doctorat i altres), així com treballs,
col·laboracions i publicacions relacionades amb els àmbits d'actuació de les beques: fins a 10 punts
c) Qualitat de la memòria presentada: fins a 20 punts.
d) Coneixements de llengua catalana: fins a 5 punts.
e) Coneixements d'idiomes estrangers –anglès i/o francès–: fins a 25 punts.
f) Experiència professional o altra experiència pràctica relacionada o rellevant en l'àmbit d'aquesta
convocatòria: fins a 10 punts.
g) Entrevista: fins a 25 punts.
L'entrevista tindrà en compte circumstàncies que permetin avaluar la capacitat de la persona sol·licitant per
assolir els objectius del programa: aptituds personals, capacitat d'adaptació a nous reptes i altres. L'entrevista,
podrà ser presencial o telefònica.
11.2 El procediment de valoració consta de dues fases. En la primera fase s'ha de valorar els criteris de
valoració establerts en les lletres a) a f) de l'apartat anterior. En aquesta primera fase és necessari que les
persones sol·licitants obtinguin un mínim de 60 punts per a poder superar aquesta fase i accedir a la segona
fase.
La segona fase tindrà per objecte l'entrevista a la persona sol·licitant i només hi podran accedir aquelles
persones sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 60 punts a la primera fase.
Per a poder superar el procediment de valoració i poder ésser beneficàries de les beques, les persones
sol·licitants han d'haver obtignut una puntuació mínima de 80 punts.
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11.3 En cas que dues o més persones sol·licitants obtinguin la mateixa puntuació s'ha de donar prioritat, en
primer lloc, a aquella persona sol·licitant que hagi obtingut una puntuació més alta en la valoració del criteri
identificat a la lletra c) del paràgraf 1 d'aquest apartat i, en segon lloc, a aquella persona sol·licitant que hagi
obtingut una puntuació més alta en la valoració del criteri identificat a la lletra e) del paràgraf 1 d'aquest
apartat.

-12.- Procediment de concessió
12.1 El procediment de concessió de les beques objecte d'aquestes bases es tramita d'acord amb el règim de
concurrència competitiva.
12.2 L'òrgan instructor del procediment per a la concessió de les beques és la persona titular de la Gerència de
l'IEMed.
12.3 L'òrgan resolutori per a la concessió o denegació de les beques és la persona titular de la Presidència
Executiva de la Comissió Delegada.
12.5 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada per les
persones següents:
a) President: el director gerent de l'IEMed.
b) Vocals: dues persones treballadores de l'IEMed, designades pel director general de l'IEMed.
c) Secretària: la cap de l'Assessoria Jurídica i responsable de Recursos Humans i Organització de l'IEMed
La comissió de valoració presenta la proposta de concessió de les beques a la persona titular de l'òrgan
instructor per tal que pugui formular la proposta de resolució provisional de concessió. El funcionament de la
comissió de valoració es regeix per les disposicions aplicables als òrgans col·legiats de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
12.6 Abans que no es dicti la resolució definitiva, es pot reduir parcialment o totalment les beques, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

-13.- Proposta de resolució provisional, acceptació de la beca, reformulació i presentació de la documentació
addicional
13.1 Un cop avaluades les sol·licituds i rebuda la proposta de la comissió de valoració, la persona titular de
l'òrgan instructor formula i notifica la proposta de resolució provisional de concessió o denegació de les beques
d'acord amb el contingut i els tràmits que estableix la base 13.
13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de persones sol·licitants proposades per ser
beneficiàries de les beques i les persones que formen part de la llista de reserva.
13.3 La proposta de resolució provisional es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al
tauler d'anuncis de les dependències de l'IEMed i, amb caràcter complementari, a la web de l'IEMed
(http://www.IEMed.org). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
13.4 Les persones proposades com a beneficiàries de les beques han de comunicar la seva acceptació i han de
presentar un document en què consti de manera expressa aquesta acceptació i, també, la documentació que
els sigui requerida en la proposta de resolució provisional d'acord amb l'apartat 8 d'aquesta base, dins el
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió.
13.5 En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la beca no l'accepti o
desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la beca a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per
ordre de puntuació, sempre que s'hagi allibertat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual
puntuació, prèvia aportació de la documentació a què es refereix l'apartat 8 d'aquesta base.
13.6 Un cop finalitzat el termini de comunicació d'acceptació de les beques i de presentació de la documentació
requerida o d'al·legacions, la persona titular de l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de
concessió o de denegació de les beques, un cop vistes la proposta de resolució provisional i la documentació
addicional presentada per les persones beneficiàries presentades, i l'eleva a l'òrgan resolutori.
13.7 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud dins del termini previst a
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l'apartat 4 d'aquesta base.
13.8 La documentació a què es refereix l'apartat 4 d'aquesta base, que cal requerir i aportar en tot cas, en el
supòsit que no s'hagués efectuat amb anterioritat, és la següent:
a) Document d'acceptació de la beca;
b) Documents que acreditin que la persona sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i de
seguretat social. En cas que la persona sol·licitant no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de
presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.
c) Documents originals o còpies compulsades dels documents presentats junt amb el formulari normalitzat de
sol·licitud següents:
- DNI
- Títol universitari o document equivalent de l'expedient acadèmic lliurats pel centre o la institució on la
persona sol·licitant hagi cursat els estudis.
- Documentació acreditativa de la formació complementària que es preveu a la base 11.1. b) i que ha estat
detallada en el currículum.
- Certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat
corresponent.
- Certificat/s acreditatius del nivell de coneixement d'anglès, francès i català.
No cal aportar la documentació detallada en la lletra c) si la persona sol·licitant, en el moment de presentar la
sol·licitud, ha presentat els originals o còpies compulsades d'aquests documents. Tampoc cal aportar aquesta
documentació en cas que la persona sol·licitant l'hagi presentada anteriorment a l'IEMed, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest
supòsit, cal indicar clarament la data en què va ser presentada i el procediment a què feia referència. Si
l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir el/s document/s, ha de requerir la
persona beneficiària perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils.
d) Full de domicialització bancària degudament diligenciat, d'acord amb el model que es troba a la web de
l'IEMed (http:/IEMed.org).

-14 Inadmissió i desistiment
14.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:
a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria i aquestes bases;
b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sense perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de
revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.
14.2 Comporta el desestiment de la sol·licitud:
a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 o la manca d'esmena dels
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ
b) La manca de presentació del document d'acceptació de la beca i de la documentació que sigui requerida, en
els termes previstos a la base 13.8.
14.3 Prèviament a la concessió de les beques, l'òrgan instructor ha d'emetre resolució sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desestiment a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de les dependències de l'IEMed i, amb caràcter
complementari, a la web de l'IEMed (http://www.IEMed.org). Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.
14.4 En la publicació de la resolució d'inadmissió o el desestiment de les sol·licituds hi ha de constar els
recursos que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu davant el qual s'han de presentar i el
termini per interposar-los.
14.5 Sense perjudici del desestiment previst en la base 13.7, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per
escrit de la seva sol·licitud de beca, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.
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-15.- Resolució del procediment i publicació
15.1 La resolució del procediment de concessió o denegació de les beques correspon a al president executiu de
la Comissió Delegada de l'IEMed. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar o publicar en el
termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. Sens
perjudici de l'obligació d'emetre resolució, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat o
publicat la resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la beca,
d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
15.2 La resolució del procediment de concessió o denegació de les beques es notifica pels mateixos mitjans i
amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions
d'inadmissió o desistiment de la sol·licitud.
15.3 En la publicació de la resolució del procediment de concessió o de denegació han de constar els recursos
que contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial, si escau, davant el qual s'han de
presentar i el termini per interposar-los.
15.4 En el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o publicació de la resolució de
la beca, la persona beneficiària ha de formalitzar un document de col·laboració entre l'IEMed i aquesta en què
s'hauran d'establir les condicions generals i específiques de realització de la formació pràctica objecte
d'aquestes bases, d'acord amb el document que consta penjat a la web de l'IEMed.

-16.- Publicitat
16.1 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i
les persones beneficiàries, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria i al web
de l'IEMed.
16.2 S'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
16.3 S'ha de donar publicitat mitjançant la Base de dades nacional de subvencions de la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de les beques, d'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
16.4 S'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el
programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la
beca, d'un import igual o superior a 6.000 euros.
16.5 Totes les notificacions que s'hagin de realitzar a les persones interessades en aquest procediment de
concessió o denegació de les beques, inclosos el dia i l'hora de les entrevistes personals, es faran mitjançant
publicació al tauler d'anuncis de les dependències de l'IEMed i, amb caràcter complementari, a la web de
l'IEMed (http://www.IEMed.org). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.

-17.- Justificació
17.1 Les persones beneficiàries de les beques han de justificar el compliment de l'objecte de la beca, el
compliment de les condicions i de la seva finalitat.
17.2 La justificació del compliment de l'objecte de la beca, el compliment de les condicions i de la seva finalitat
s'ha de dur a terme mitjançant la presentació de la documentació següent, que conformaran el pla de treball
de cada becari:
a) Un mínim de cinc dossiers descriptius especialitzats, d'acord amb l'estructura de treball de l'IEMed per a
aquest tipus de recerca, a partir d'una cerca exhaustiva de fonts secundàries. Aquests dossiers hauran d'estar
vinculats a projectes que desenvolupa l'Institut o bé al context Euromed del moment.
b) Informe mensual, amb el vist i plau tant de la persona coordinadora com de la persona tutora de la
pràctica, en el que es deixarà constància dels segëutns aspectes: de les tasques dutes a terme en el mes de
realització; de l'analisi comparativa i de les eventuals propostes de millora dels sistemes de ressenya
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d'informació relativa als membres de les xarxes euromediterrànies amb les que interactua l'àrea a la qual hagi
estat assignat la persona becària, a partir de les indicacions de la persona tutora de la pràctica; de la
participació tutorada, comptant amb l'assistència de les persones coordinadores corresponents, en el conjunt de
les fases que composen el cicle dels projectes que porta a terme l'IEMed, tant de la seva línia editorial com
dels actes i esdeveniments acadèmics i de divulgació que organitza; i de l'assistència i aprofitament de
l'itinerari formatiu que s'impartirà al llarg del programa de pràctiques, que està compost per sessions de curta
durada, d'assistència obligatòria, a través de les quals es descriuran els aspectes més rellevants dels diferents
àmbits d'actuació de l'Institut, tant de continguts com operatius.

-18.- Pagament
El pagament de l'import corresponent a la beca es fa de manera fraccionada per trimestres vençuts prèviament
justificats amb la presentació d'un informe de la persona tutora de la persona becària on consti l'aprofitament
adequat de la beca.

-19.- Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de les beques han de complir les obligacions que es preveuen en els articles 92.2.
h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament, les següents:
a) Complir la finalitat i les condicions de la beca realitzant l'actuació becada en el termini i les condicions que
determini la convocatòria i aquestes bases;
b) Dur a terme l'actuació becada d'acord amb el pla de treball establert per l'IEMed i dirigida per la persona
tutora;
c) Justificar davant l'IEMed en els termes i les condicions que s'estableixen en la base 17;
d) Proporcionar en tot moment la informació que sigui demanada respecte de la beca concedida i sotmetre's a
les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable;
e) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, ingressos o els recursos que financin l'actuació becada, obtinguts o
demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat
a la presentació de la sol·licitud de beca. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot
cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
g) Complir amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
h) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals ha d'adequar l'activitat les persones beneficiàries,
que consten a la base 25;
i) Dedicar-se exclusivament a desenvolupar les tasques per les quals s'ha concedit la beca i no exercir cap
feina remunerada a Espanya o a l'exterior durant el període del seu gaudiment sense prèvia autorització de
l'IEMed;
j) Complir amb les instruccions que rebin de la persona tutora de les pràctiques i acceptar i complir les normes
de funcionament de l'IEMed;
k) Complir amb el compromís de confidencialitat, de prohibició de reproducció i d'explotació de la documentació
a la qual es pugui tenir accés durant el gaudiment de la beca, i de protecció de dades de caràcter personal;

-20.- Modificació de la resolució
L'òrgan concedent té la facultat de revisar les beques concedides en el cas que les condicions que s'han tingut
en compte per a la concessió de la beca s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.
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-21.- Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegramet de les quantitats percebudes
21.1 L'òrgan concedent quan apreciï que hi concorre alguna de les causes de revocació que preveu l'article 99
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent
expedient de revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i si la resolució del
procediment conclou que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la
beca concedida, segons correspongui,i quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats
percebudes i l'exigència dels corresponents ingressos legals.
21.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats
percebudes.
21.3 Així mateix, escau el reitengrament de les quantitat percebudes i l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment de pagament de la beca fins a la data en què s'acordi la procedència dels
reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que preveu l'article 100 del Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
21.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les beques percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament amb
els interessos de demora,en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general
de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

-22.- Sancions
En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació
el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si
aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del
reintegrament total o parcial de la beca.

-23.- Seguretat social de les persones becàries
23.1. L'IEMed, tal com es recull en el Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i
les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en
programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1
d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i les persones que
realitzin pràctiques no laborals a l'empara del que disposa el Reial Decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual
es regulen les pràctiques no laborals en empreses, es farà càrrec de la gestió d'altes i baixes en la cotització a
la Seguretat Social de la persona becària durant el seu període en pràctiques.
Per calcular el cost que tindrà la cotització es pren com a referència les quotes que cada any s'estableixin per
als contractes formatius. En aquest sentit les bases de cotització previstes per al contractes formatiu també
saplicaran a les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es refereix el Reial Decret
1493/2011, de 24 d'octubre. És important assenyalar que la referència amb aquest tipus de contractes només
s'utilitza per calcular els costos i no suposa cap altra relació.
La cotització de la persona becària correspon a la base mínima de cotització, i cobrirà totes les contingències de
Seguretat Social, excepte la desocupació, el fons de garantia salarial i la formació professional. Per tant, el
becari tindrà dret a les prestacions de jubilació, invalidesa, i incapacitat temporal tant per accident de treball
com per malaltia comuna.
En cap cas, el fet que la persona becària cotitzi a la Seguretat Social no el converteix en treballadora de
l'IEMed.
Durant situació de baixa o incapacitat temporal (IT) per contingències comunes, tant per malaltia comuna com
per accident no laboral, la persona becària podrà percebre, com a millora de la prestació de baixa o incapacitat
temporal:
- del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el quaranta per cent de la dotació de la beca, amb
independència del periode previ de cotització;
- des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, el seixanta per cent de la dotació de la beca, amb
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independència del periode previ de cotització.
- a partir del vintè dia, al becari se li aplicarà allò establert en el Règim general de la Seguretat Social.
La resta de situacións d'incapacitat temporal es regiran per allò establert en en el Règim general de la
Seguretat Social.
23.2. A més de l'alta en la Seguretat Social, l'IEMed donarà d'alta a la persona beneficiària en la Mútua de
l'IEMed, pel que qualsevol baixa d'accident o malaltia ha de ser comunicada al Departament de RRHH de
l'IEMed el mateix dia que es produeixi aquesta incidència.
23.3. L'IEMed es compromet a complir el Pla de Prevenció de Riscos, així com a formar i informar-ne, per al
correcte desenvolupament de les tasques assignades a la persona becària.

-24.- Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris
han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat
previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

-25.- Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de les beques han d'adequar la
seva activitat i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.
25.1.D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat són els següents:
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen
les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart
de l'article 3 de la Llei de transparència.
25.2. En cumpliment d'aquesta mateixa normativa, s'estableix que els efectes d'un eventual incompliment dels
principis ètics i regles de conducta seran els següents:
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En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts
públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.

-26.- Règim jurídic
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX
del Text Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l'Acord GOV/85/2'16, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de
bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva,
tramitats per lAdministració de la Generitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.
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