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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA  

DE L’AJUT JOAN ALEGRET D’INICIACIÓ A LA RECERCA  
 
 
Objecte i finalitat: 
El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General convoca, en règim 
de concurrència competitiva, l’Ajut Joan Alegret d’iniciació a la recerca. 
L’import d’aquest ajut serà de 1.500 €, dels quals s’ha de deduir el 19% 
d’IRPF.  
 
Destinataris: 
De manera prioritària, l’ajut va destinat als estudiants preinscrits o matriculats 
per primera vegada al Màster en Competència Lingüística i Literària: 
Investigació i Ensenyament (MCLL) de la Universitat de les Illes Balears.  

També poden optar a l’ajut els alumnes ja matriculats al MCLL en 
cursos anteriors i que encara no han defensat el Treball de Fi de Màster (TFM). 
 
Requisits: 
Per poder gaudir de l’ajut cal estar preinscrit i acceptat al MCLL el curs 2022-
23. L'ajut no es farà efectiu si no es formalitza la matrícula, que ha d’incloure 
el TFM. 
 
Documentació i sol·licitud: 
Les persones interessades han de presentar la següent documentació a la seu 
electrònica (https://seu.uib.cat/Serveis/Cataleg-de-Procediments/): 

 Currículum complet. 
 Expedient acadèmic de la titulació o titulacions prèvies a aquest màster, 

on s’indiqui la nota mitjana obtinguda. 
 Breu projecte de recerca, de 5 pàgines com a màxim, en què 

s’especifiquin: a) el títol provisional; b) els objectius i preguntes de 
recerca; c) l’estructura prevista; d) la bibliografia inicial; e) un breu 
escrit explicatiu de la temàtica del projecte i de la motivació per dur-lo a 
terme. Aquest projecte de recerca haurà de concretar-se necessàriament 
en la redacció del treball de final de màster (TFM). 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà el llistat 
provisional d'admesos i exclosos. Si la sol·licitud no reunís els requisits 
esmentats, es requerirà els sol·licitants per a què, en un termini de deu dies 
hàbils  comptadors a partir de l'endemà notificació esmenin les omissions o 
errors de la sol·licitud, amb indicació expressa que, si així no ho fessin, se'ls 
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tindrà per desistits en la seva petició d'acord amb el que s'estableix en l'art. 
68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
Termini de presentació de la sol·licitud: 
Del 1r de setembre fins al 5 d’octubre de 2022, a les 14:00 h. 
 
Avaluació de les sol·licituds: 
Una comissió integrada per la directora del Centre d’Estudis de postgrau, dos 
investigadors amb trajectòria consolidada i, amb veu i sense vot, un membre 
del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General avaluarà les 
sol·licituds d’acord amb els criteris següents: 

 Expedient acadèmic: 3 punts. Es tendrà en compte l'expedient dels 
estudis de grau i altres estudis oficials (finalitzats) que s'hagin cursat. 

 Qualitat del projecte: 4 punts. Es tendrà en compte la viabilitat, la 
pertinència i l'interès del projecte.  

 Altres mèrits: 3 punts. Es valorarà el currículum, la participació en 
activitats de recerca, les experiències de mobilitat, la formació 
complementària i l’experiència professional.  

 En cas d’empat, es donarà prioritat als alumnes de nou ingrés. 
 
L'ajut pot ser declarat desert. 
 
Finalitzada l'avaluació, la comissió avaluadora aixecarà una acta amb la 
relació de sol·licituds que inclourà les puntuacions de tots els sol·licitants 
admesos i una proposta prioritzada de concessió de l’ajut, segons els criteris 
especificats en el barem.  
 
La resolució provisional d'adjudicació es publicarà el 10 d’octubre a l’enllaç 
https://dfc.uib.cat/ajut-joan-alegret-diniciacio-a-la-recerca/. Una vegada 
publicada la resolució provisional, els sol·licitants disposaran d'un termini de 
cinc dies hàbils per a formular al·legacions. 
La comissió avaluadora estarà facultada per a resoldre les qüestions no 
previstes en les bases de la convocatòria, així com per a adoptar els acords 
necessaris per a dur a terme correctament el procés de concessió de l’ajut. 
 
Transcorregut aquest termini i estudiades les al·legacions, es procedirà a la 
publicació de la resolució definitiva d l’ajut concedit a l’enllaç 
https://dfc.uib.cat/ajut-joan-alegret-diniciacio-a-la-recerca/.  
 
Resolució de concessió i comunicació de la resolució: 

http://www.uib.cat/
https://dfc.uib.cat/ajut-joan-alegret-diniciacio-a-la-recerca/
https://dfc.uib.cat/ajut-joan-alegret-diniciacio-a-la-recerca/


3 

 
 

 www.uib.cat 

La comissió avaluadora dictarà resolució definitiva de la concessió de l’ajut 
que serà publicada a l’enllaç https://dfc.uib.cat/ajut-joan-alegret-diniciacio-a-
la-recerca/ . 
 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar recurs d’alçada davant el Rector d’aquesta 
universitat en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data 
de publicació , d’acord amb el que disposen els articles 112.1 i 121.1 de la 
LPACAP esmentada. 
 
Condicions per gaudir de l’ajut: 
Haver inscrit el TFM i defensar-lo en els terminis oportuns. 
 
Pagament de l’ajut: 
La meitat de l'ajut es farà efectiva un cop es formalitzi la matrícula. L'altra 
meitat, en haver defensat el TFM. 
 
La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases de 
la mateixa. 
 
Així mateix, l'acceptació de l'ajut per part del beneficiari/a implica 
l'acceptació de les normes fixades en la convocatòria i el compliment dels 
requisits establerts. 
 
Interpretació i desenvolupament de les bases: 
La competència per a desenvolupar i interpretar aquestes bases reguladores 
correspon a la  Comissió Avaluadora i, si escau, a la Comissió Acadèmica del 
màster. 
 
 
Annex. Informació sobre protecció de dades de caràcter personal 
1. En compliment del Reglament 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
i al tractament de dades personals de les persones físiques i a la seva lliure 
circulació, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, us informam que el responsable del 
tractament d’aquestes dades és la Universitat de les Illes Balears i que les 
tractarà amb l’objecte de gestionar la vostra sol·licitud per participar en la 
convocatòria de l’Ajut Joan Alegret d’iniciació a la recerca 
2. El tractament esmentat es fa aplicant les base jurídica recollida a l’article a 
l’article 6.1.e) del RGPD. 
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3. No estan previstes cessions o transferències internacionals de les dades 
tractades. 
4. Es preveu la comunicació de dades mitjançant la publicació de llistes i 
resultats, de conformitat amb el que estableixen les bases d’aquesta 
convocatòria. 
5. Les dades de caràcter personal les tractarà i conservarà la Universitat de les 
Illes Balears el temps que sigui necessari, de conformitat amb la legislació 
vigent, inclosa, si escau, la resolució de reclamacions i recursos. 
6. Si voleu, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
prevists, així com la limitació o oposició al seu tractament remetent una 
sol·licitud a la Universitat de les Illes Balears, ctra. de Valldemossa, km 7.5, 
07122 Palma (Illes Balears). 
En cas de no estar satisfets amb l’exercici dels seus drets, els 
aspirants/candidats poden adreçar-se a la delegada de protecció de dades de 
la Universitat (dpo@uib.cat) o reclamar a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades a través dels formularis que l’entitat té habilitats a aquest efecte i que 
són accessibles al seu web: https://sedeagpd.gob.es 
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