Convocatòria per a la compra de material de
pràctiques dels màsters universitaris de la UIB
(any acadèmic 2018-19)
Presentació
Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de
material de pràctiques dels seus estudis oficials. Els darrers anys aquest pressupost s’ha dividit
entre els diferents centres de la institució, els quals han gestionat la seva part de manera autònoma i
independent. El 2018, per primera vegada, el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) ha rebut una
partida per utilitzar en aquest concepte. El pressupost rebut, de 25.000 euros, es repartirà
mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al
finançament (o al cofinançament) de despeses associades a pràctiques de laboratori, sortides de
camp o similars.

Tipus de despeses que són susceptibles de rebre (co)finançament
Es pot sol·licitar finançament, o cofinançament, per cobrir despeses associades a pràctiques de
laboratori (material inventariable o fungible), programari i/o llicències de bases de dades destinats
a pràctiques, sortides de camp o similars derivades d’activitats formatives dels programes oficials
de màster gestionats pel CEP.
En aquesta convocatòria no es consideraran despeses derivades de conceptes com representació,
material d’oficina, fotocòpies, adquisició de llibres, impartició de seminaris, o altres que la comissió
avaluadora no consideri adient.

Com s’han de sol·licitar aquests ajuts
La convocatòria romandrà oberta des del dia en què es publiqui fins al 25 de juliol de 2018 (inclòs).
El formulari de sol·licitud es troba al document word i demana:
• Titulació on s’imparteix l’assignatura.
• Codi i nom de l’assignatura. Al document de sol·licitud s’ha de fer servir una taula diferent
per a cada una de les assignatures per a les quals es demana el (co)finançament.
• Nombre de crèdits pràctics i nombre de crèdits totals de l’assignatura segons la guia docent
i el pla d’estudis. En cas de discrepància, s’aplicaran els que figurin a la memòria verificada.
• Justificació de la despesa.
• Pressupost total de la despesa (IVA inclòs) indicant el nombre d’unitats (si escau).
• En cas que hi hagi material inventariable o programari/llicències, s’haurà d’especificar
clarament per poder tramitar-se adequadament.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud, s’ha d’enviar a <beques.postgrau@uib.es>. Poden
enviar sol·licituds per a aquesta convocatòria els directors i les directores de màsters universitaris
de la UIB la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB en la data de l’avaluació de la
sol·licitud.

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb el CEP
a <beques.postgrau@uib.es>.

Avaluació i selecció de les sol·licituds
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector de Docència, o persona en
qui delegui, la Secretària General, o persona en qui delegui, i els equips directius del CEP i de
l’EDUIB. Per determinar la quantitat subvencionada se seguiran les pautes següents:
• Es concedirà un únic ajut per màster.
• Es concedirà el (co)finançament íntegre de les sol·licituds inferiors a 300 euros per màster,
sempre que les sol·licituds siguin avaluades positivament i tots els conceptes sol·licitats
siguin susceptibles de ser finançats segons les condicions detallades a la present
convocatòria.
• L’ajut màxim que es concedirà és de 3.000 euros per màster.
• El finançament final per màster dependrà de:
o El grau d’experimentalitat del màster. El grau d’experimentalitat del títol es
determinarà a partir de l’Acord 7363 del Consell de Govern, de 6 de juliol de 2018,
pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius
corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears,
publicat al BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018. Als títols habilitants se’ls assignarà
un grau d’experimentalitat «virtual» en funció dels preus de matrícula de tots els
màsters recollits a l’esmentat acord del Consell de Govern.
o El nombre d’alumnes de les assignatures implicades.
o El percentatge de crèdits pràctics respecte al total de cada una de les assignatures.
La comissió, una vegada avaluades totes les propostes, atorgarà els ajuts, i explicitarà la quantia
concedida. La comissió es reserva el dret de modificar les quantitats detallades abans en funció de
les disponibilitats pressupostàries. La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web del
CEP; el dia de la seva publicació s’avisarà les direccions dels màsters per correu electrònic.

Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acceptar explícitament la concessió de l’ajut en un termini de deu
dies naturals. A l’efecte de còmput el mes d’agost no es comptabilitzarà.
La gestió de les despeses quedarà subjecta a les normes d’execució del pressupost de la UIB, així
com a la instrucció de Gerència que regula el nou procés per a la tramitació de contractes menors
d’obres i subministraments i serveis. Per això, una vegada acceptat l’ajut, el CEP us facilitarà el
número d’analítica i les credencials del responsable, perquè pugueu iniciar el contracte menor.
En cas que la direcció del màster tingui previst cofinançar alguna de les despeses, és imprescindible
que, abans d’iniciar els tràmits, es posi en contacte amb l’àrea de comptabilitat del CEP-EDUIB a
<comptabilitat.sama@uib.es> o a l’extensió 2349.
Els ajuts concedits són finalistes i només es poden dedicar a (co)finançar els conceptes prèviament
sol·licitats i aprovats. A més a més, el CEP es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment del
procediment, documentació suplementària.

