Institut de Ciències Polítiques i Socials
Adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona

CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades al
tauler d’anuncis de la seu del consorci ICPS al carrer Mallorca 244 de Barcelona. Trobareu tota la
informació i els documents normalitzats (instància i declaració de no trobar-se percebent qualssevol altres
ajuts o beques per a un objecte similar) en format Word, en la següent adreça d’internet:
http://www.icps.cat

https://bop.diba.cat

Per decret del President del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, de data 11.12.2020, es
convoquen dues beques de col·laboració en recerca a I’ICPS, una en l’àmbit de l’anàlisi política i electoral
i l’altra en l’àmbit d’estudis de gènere.

A

Anunci

CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE RECERCA ESPECIALITZADA EN ANÀLISI POLÍTICA I
ELECTORAL.
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Annex 1

·

·

El/la becari/a realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin
per adquirir experiència de treball en l’àmbit d’especialització de la beca. Concretament donarà
suport a les recerques, projectes i activitats que li siguin encarregades, sota la supervisió dels/les
investigadors/es de l’Institut.
El/la becari/a es compromet a participar en les diverses activitats organitzades per l’Institut
(seminaris, conferències, tallers...) vinculades a la seva àrea d’especialització.

3. Requisits dels i les aspirants
·
·
·

Estar en possessió del títol de Grau en Ciències Polítiques, obtingut en el curs acadèmic 20172018 o amb posterioritat.
Bon nivell de redacció en català.*
Coneixements de programes informàtics, especialment Excel i algun programari estadístic
(preferentment SPSS o STATA).*

* Aquests coneixements es podran acreditar mitjançant certificats o a través d’una entrevista o de
les proves pràctiques corresponents.
4. Mèrits
Es valorarà de manera especial:
·
·
·
·
·
·

Expedient acadèmic.
Formació complementària en l’àmbit de la beca.
Haver desenvolupat activitats similars en l’àmbit de la beca.
Coneixements suficients d’anglès i/o francès. Aquests coneixements es podran acreditar
mitjançant certificats o a través d’una entrevista o de les proves pràctiques corresponents.
Estudis, treballs i publicacions en relació amb l’àmbit de la beca.
Altres que el/la candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les
activitats a realitzar.

Data 11-1-2021

2. Descripció de les activitats

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La beca es regula per aquestes bases específiques i d’acord amb allò que estableix el Text Refós de les
Bases Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit
de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics (BOPB de 10.3.2014), a les quals el consorci
ICPS es va adherir per acord del Consell de Govern de data 15 d’octubre de 2020.

B

Una beca de recerca especialitzada en anàlisi política i electoral

CVE 2021000065

1. Nombre de beques

5. Durada i condicions de la beca
La durada de la beca serà de nou mesos (març a desembre 2021), amb previsió d’inici de la prestació l’ 1
de març de 2021, amb una dedicació de 20 hores setmanals, de 10 a 14 hores, essent el mes d’agost
inhàbil a tots els efectes.
El/la becari/a desenvoluparà les seves funcions sota la supervisió de del recercador/a de l’ICPS
responsable dels estudis en anàlisi política i electoral de l’Institut.

7. Contingut i termini de presentació de les sol·licitud
Les persones que vulguin optar a la beca, hauran de presentar la documentació següent:
· Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, degudament signada.
· Fotocòpia del DNI
· Escrit de presentació i motivació de la candidatura (màxim una pàgina)
·
Currículum vitae actualitzat
·
Fotocòpia del títol de Grau en Ciències Polítiques, o en el cas de trobar-se en tràmit, resguard
d’haver-lo pagat
·
Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la nota final
·
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels altres requisits (apartat 3) i dels mèrits al·legats
(apartat 4 d’aquesta convocatòria)
·
Declaració signada, segons model normalitzat, de no trobar-se percebent qualssevol altres ajuts
o beques per a un objecte similar.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els exigits específicament en aquesta
convocatòria, es requerirà l'interessat/da perquè, en un termini màxim de 10 dies, esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, s'entendrà que ha desistit de la seva
sol·licitud.
8. Valoració de les sol·licituds
Tots els i les aspirants que compleixin o acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 3 passaran
a la fase de selecció.
La proposta de resolució es basarà en el punt 4 d'aquesta convocatòria. Així, la proposta de puntuació
final (0 a 150 punts) de cada persona aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir
de la valoració dels mèrits (0 a 50 punts), dels obtinguts en la fase de prova pràctica (0 a 50 punts) i dels
obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

https://bop.diba.cat

L’import total de la beca serà de 5.850,00 €, que s’abonaran amb caràcter mensual i per mesos vençuts, a
raó de 650,00 €, sotmesos als gravàmens i retencions establertes normativament, sens perjudici que
pugui donar lloc a la seva inclusió en el règim de la Seguretat Social, en aplicació del RD1493/2011,
regulador de les condicions d'inclusió en el regim general de la Seguretat Social de les persones que
participen en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera
de la Llei 27/2011, d'1.9.2011 (RCL 11/1518, 1808), sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de Seguretat Social.
La despesa esmentada s’imputarà a l’aplicació pressupostària 463 481.00 del pressupost de despeses de
l’ICPS per a l’exercici 2021, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi
consignació adequada i suficient en el pressupost 2021.
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6. Import total de la beca
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La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga.

Data 11-1-2021

La beca serà incompatible amb la percepció de qualssevol altres ajuts o beques per a un objecte similar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La concessió d’aquesta beca, tot i ser remunerada, no genera cap relació laboral, vinculació
administrativa o de prestació de serveis entre el/la becari/a i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.

A

Si el rendiment del becari/a fos manifestament insuficient o incomplís les condicions, la beca li podrà
ésser retirada.

A.
B.
C.
D.
E.

Expedient acadèmic. Puntuació: fins a un màxim de 20 punts.
Haver desenvolupat activitats similars en l’àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim de
10 punts.
Formació complementària en l'àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.
Estudis, treballs i publicacions en relació amb l'àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim
de 5 punts.
Coneixements suficients d’anglès i/o francès Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.

B

8.1.- La valoració de mèrits: consistirà en la valoració del currículum de les persones aspirants, d'acord
amb el barem següent i sempre sobre la documentació acreditativa aportada pels aspirants.

F.

Altres que el/la candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de
les activitats descrites. Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 25
punts.
8.2.- Prova pràctica: l'objectiu d'aquesta prova és conèixer amb més concreció la vàlua, capacitat real i
l'adequació de la persona aspirant al lloc a proveir.

8.3.- Entrevista: consistirà a mantenir un diàleg amb l'òrgan tècnic de valoració sobre qüestions vinculades
a les funcions a desenvolupar. La puntuació de l'entrevista no podrà ultrapassar els 50 punts.

A

La puntuació màxima a atorgar en aquesta fase és de 50 punts. La prova tindrà caràcter eliminatori, i
l'aspirant ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 30 punts per accedir a la següent fase.

11. Proposta i termini de resolució
Les sol·licituds seran valorades per una comissió avaluadora integrada pel Director, un/a investigador/a
de l’ICPS, i un professor/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A la vista dels resultats, la comissió avaluadora emetrà un informe valoratiu i la proposta d’adjudicació de
la beca, la resolució de la qual es donarà a conèixer, en el termini màxim de dos mesos des de la data
final de presentació de sol·licituds, a través de la pàgina web de l’ICPS: http:// www.icps.cat.

Annex 2
CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE RECERCA ESPECIALITZADA EN ESTUDIS DE GÈNERE
1. Nombre de beques
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Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Carrer Mallorca, 244, pral, 1a.
08008 Barcelona
Tel. 93 487 10 76
Correu electrònic: con.icps@diba.cat
Horari de secretaria: dilluns a divendres de 10 a 14 hores
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10. Lloc de presentació de la documentació

Data 11-1-2021

10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPB.

https://bop.diba.cat

9. Data límit de presentació

La beca es regula per aquestes bases específiques i d’acord amb allò que estableix el Text Refós de les
Bases Generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit
de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics (BOPB de 10.3.2014), a les quals el consorci
ICPS es va adherir per acord del Consell de Govern de data 15 d’octubre de 2020.
2. Descripció de les activitats

·

El/la becari/a realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin
per adquirir experiència de treball en l’àmbit d’especialització de la beca. Concretament donarà
suport a les recerques, projectes i activitats que li siguin encarregades, sota la supervisió dels/les
investigadors/es de l’Institut.
El/la becari/a es compromet a participar en les diverses activitats organitzades per l’Institut
(seminaris, conferències, tallers...) vinculades a la seva àrea d’especialització.

3. Requisits dels i les aspirants
·
·
·

Estar en possessió del títol de Grau en Ciències Polítiques o Sociologia, obtingut en el curs
acadèmic 2017-2018 o amb posterioritat.
Bon nivell de redacció en català. *.
Coneixements de programes informàtics, especialment Excel i algun programari estadístic
(preferentment SPSS o STATA).*

* Aquests coneixements es podran acreditar mitjançant certificats o a través d’una entrevista o de les
proves pràctiques corresponents.

B

·

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Una beca de recerca especialitzada en estudis de gènere.

4. Mèrits

El/la becari/a desenvoluparà les seves funcions sota la supervisió de del recercador/a de l’ICPS
responsable dels estudis de gènere de l’Institut.
Si el rendiment del becari/a fos manifestament insuficient o incomplís les condicions, la beca li podrà
ésser retirada.
La concessió d’aquesta beca, tot i ser remunerada, no genera cap relació laboral, vinculació
administrativa o de prestació de serveis entre el/la becari/a i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.
La beca serà incompatible amb la percepció de qualssevol altres ajuts o beques per a un objecte similar.
La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga.
6. Import total de la beca
L’import total de la beca serà de 5.850,00 €, que s’abonaran amb caràcter mensual i per mesos vençuts, a
raó de 650,00 €, sotmesos als gravàmens i retencions establertes normativament, sens perjudici que
pugui donar lloc a la seva inclusió en el règim de la Seguretat Social, en aplicació del RD1493/2011,
regulador de les condicions d'inclusió en el regim general de la Seguretat Social de les persones que
participen en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera
de la Llei 27/2011, d'1.9.2011 (RCL 11/1518, 1808), sobre actualització, adequació i modernització del
sistema de Seguretat Social.
La despesa esmentada s’imputarà a l’aplicació pressupostària 463 481.00 del pressupost de despeses de
l’ICPS per a l’exercici 2021, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi
consignació adequada i suficient en el pressupost 2021.

https://bop.diba.cat

La durada de la beca serà de nou mesos (març a desembre 2021), amb previsió d’inici de la prestació l’ 1
de març de 2021, amb una dedicació de 20 hores setmanals, de 10 a 14 hores, essent el mes d’agost
inhàbil a tots els efectes.
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5. Durada i condicions de la beca
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·
·

Expedient acadèmic.
Formació complementària en l’àmbit de la beca.
Haver desenvolupat activitats similars en l’àmbit de la beca.
Coneixements suficients d’anglès i/o francès. Aquests coneixements es podran acreditar
mitjançant certificats o a través d’una entrevista o de les proves pràctiques corresponents.
Estudis, treballs i publicacions en relació amb l’àmbit de la beca.
Altres que el/la candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les
activitats a realitzar.

Data 11-1-2021

·
·
·
·

A

Es valorarà de manera especial:

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els exigits específicament en aquesta
convocatòria, es requerirà l'interessat/da perquè, en un termini màxim de 10 dies, esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, s'entendrà que ha desistit de la seva
sol·licitud.
8. Valoració de les sol·licituds
Tots els i les aspirants que compleixin o acreditin la totalitat dels requisits exposats a l'apartat 3 passaran
a la fase de selecció.
La proposta de resolució es basarà en el punt 4 d'aquesta convocatòria. Així, la proposta de puntuació
final (0 a 150 punts) de cada persona aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir

B

Les persones que vulguin optar a la beca, hauran de presentar la documentació següent:
· Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, degudament signada
· Fotocòpia del DNI
· Escrit de presentació i motivació de la candidatura (màxim una pàgina)
·
Currículum vitae actualitzat
·
Fotocòpia del títol de Grau en Ciències Polítiques o Sociologia, o en el cas de trobar-se en tràmit,
resguard d’haver-lo pagat
·
Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la nota final
·
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels altres requisits (apartat 3) i dels mèrits al·legats
(apartat 4 d’aquesta convocatòria)
·
Declaració signada, segons model normalitzat, de no trobar-se percebent qualssevol altres ajuts
o beques per a un objecte similar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. Contingut i termini de presentació de les sol·licituds

de la valoració dels mèrits (0 a 50 punts), dels obtinguts en la fase de prova pràctica (0 a 50 punts) i dels
obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

8.3.- Entrevista: consistirà a mantenir un diàleg amb l'òrgan tècnic de valoració sobre qüestions vinculades
a les funcions a desenvolupar. La puntuació de l'entrevista no podrà ultrapassar els 50 punts.
9. Data límit de presentació
10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOPB.
10. Lloc de presentació de la documentació
Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Carrer Mallorca, 244, pral, 1a.
08008 Barcelona
Tel. 93 487 10 76
Correu electrònic: con.icps@diba.cat
Horari de secretaria: dilluns a divendres de 10h a 14h.
11. Proposta i termini de resolució
Les sol·licituds seran valorades per una comissió avaluadora integrada pel Director, un/a investigador/a
de l’ICPS, i un professor/a de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A la vista dels resultats, la comissió avaluadora emetrà un informe valoratiu i la proposta d’adjudicació de
la beca, la resolució de la qual es donarà a conèixer, en el termini màxim de dos mesos des de la data
final de presentació de sol·licituds, a través de la pàgina web de l’ICPS: http://www.icps.cat.
Barcelona, desembre de 2020.
El president
Francisco Javier
Lafuente Sancho - DNI
46032357L (TCAT)

Firmado digitalmente por
Francisco Javier Lafuente Sancho DNI 46032357L (TCAT)
Fecha: 2020.12.23 08:57:51 +01'00'
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Javier Lafuente Sancho
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La puntuació màxima a atorgar en aquesta fase és de 50 punts. La prova tindrà caràcter eliminatori, i
l'aspirant ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 30 punts per accedir a la següent fase.
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8.2.- Prova pràctica: l'objectiu d'aquesta prova és conèixer amb més concreció la vàlua, capacitat real i
l'adequació de la persona aspirant al lloc a proveir.

Data 11-1-2021

Passaran a la següent fase les persones candidates que obtinguin una puntuació igual o superior a 25
punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G. Expedient acadèmic. Puntuació: fins a un màxim de 20 punts.
H. Haver desenvolupat activitats similars en l’àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim de
10 punts.
I. Formació complementària en l'àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.
J. Estudis, treballs i publicacions en relació amb l'àmbit de la beca. Puntuació: fins a un màxim
de 5 punts.
K. Coneixements suficients d’anglès i/o francès Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.
L. Altres que el/la candidat/a estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de
les activitats descrites. Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.

A

8.1.- La valoració de mèrits: consistirà en la valoració del currículum de les persones aspirants, d'acord
amb el barem següent i sempre sobre la documentació acreditativa aportada pels aspirants.
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