Convocatòria específica per a l’atorgament de beques de col·laboració en
suport a la recerca sobre el Govern Local a la Fundació Carles Pi i Sunyer

La Fundació Carles Pi i Sunyer és un espai d'estudi, recerca i promoció del coneixement
sobre l'àmbit del govern local i les comunitats autònomes. Amb l'objectiu de fer
aportacions acadèmiques importants, la Fundació combina el treball d'investigació
intern amb encàrrecs de recerca externa a persones procedents de les diverses disciplines
de les ciències socials. La Fundació va néixer el 1986 amb la voluntat de servir al país i a
totes les seves institucions. Vint-i-set anys després de la seva creació s’ha consolidat com
un espai d’anàlisi, estudi, treball, col·laboració i cooperació.
Aquesta convocatòria específica es desenvolupa en el marc de les bases generals de les
convocatòries de beques de col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer.
La Fundació Carles Pi i Sunyer convoca 6 beques de col·laboració per a la realització de
les següents funcions:
-

Incorporació a l’equip d’investigadors de la Fundació Carles Pi i Sunyer per a
tasques de suport a la recerca.
Anàlisi documental i cerca de fonts.
Treball de camp.
Entrada de dades.
Validació i depuració de bases de dades.

Les persones que s’incorporin a l’equip d’investigadors, rebran formació específica sobre
govern local i ús de programari estadístic i gestió de qüestionaris.
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1. Requisits genèrics que els aspirants han d’acomplir:
- Titulació en Ciències Polítiques i de l’Administració o Sociologia.
- Idiomes: català – castellà i anglès a nivell de lectura i anàlisi de textos de tipus acadèmic.
- Coneixements de paquets informàtics.

2. Es valorarà:
- Titulació o estudis en curs o finalitzats de màster en els àmbits de les ciències socials
vinculats a les matèries d’estudi objecte de la convocatòria.
- Coneixements de paquets informàtics de tractament de dades (SPSS, R).
- Haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a aquesta convocatòria.
- Haver participat en equips de recerca de característiques i objectius similars.
- Acreditar coneixements sobre el govern local.
- Voluntat de continuïtat en àmbits vinculats a la recerca en ciències socials.
- Altres que els candidats considerin que poden aportar valor afegir en el
desenvolupament de les activitats incloses en la convocatòria.

3. Contingut i presentació de les candidatures:
Les persones que vulguin optar a una beca inclosa en aquesta convocatòria, hauran
d’enviar un correu electrònic a l’adreça evillanueva@pisunyer.org amb l’assumpte:
BECARIS PANEL, que inclogui:
- Currículum Vitae actualitzat, que haurà d’incloure la relació dels elements inclosos en
els requisits així com els elements a valorar, una fotografia i un telèfon i una adreça
electrònica vàlids a efectes de comunicació.
- Carta de presentació i motivació de la candidatura (màxim 1 pàgina).
El període de presentació de candidatures finalitzarà el 17 de març de 2022, amb la
possibilitat de prorrogar-lo, en cas que el número de sol·licituds es considerés
insuficient.
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4. Valoració de les sol·licituds:
Tots aquells aspirants que reuneixin la totalitat de requisits exposats a l’apartat 1,
passaran a la segona fase de selecció.
Si algun dels candidats no reuneix la totalitat dels requisits exposats a l’apartat 1, però
es considera que aquesta mancança es compensa amb altres mèrits també passaria a la
segona fase.
En una segona fase es valoraran els perfils particulars d’acord amb els elements inclosos
en l’apartat 2.
Aquells candidats que resultin millor valorats, passaran a una tercera fase d’entrevista
personal.
Si el número de candidats fos molt elevat o es donés una gran igualtat en les valoracions,
es podria incorporar al procés una prova pràctica, només per a aquelles candidatures
que han arribat fins a aquella fase final.

5. Dotació econòmica, durada de la beca i possibilitat de pròrrogues:
La durada de la beca serà de tres mesos, amb la possibilitat d’acordar pròrrogues per
necessitats en el desenvolupament dels projectes, de mutu acord i amb les adaptacions
necessàries en l’import. L’inici del període de col·laboració es pot ajustar a les necessitats,
la disponibilitat i de les circumstàncies sanitàries, però serà al voltant del 28 de març de
2022.
L’import total de la beca serà de 1.875,00€, que s’abonaran, amb caràcter mensual i per
mesos vençuts, a raó de 625,00€ mensuals, sotmesos als gravàmens i retencions establerts
normativament. La dedicació serà de 25 hores setmanals, tot i que segons les necessitats
dels processos de recerca es poden acordar adaptacions amb la corresponent adaptació
en l’import de la beca.
Els becaris percebran també compensacions per les despeses derivades de la realització
de treball de camp, contra factura o tiquet acreditatiu de la despesa i d’acord amb les
previsions incloses en l’ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre de 2005 en cas d’ús de
vehicle propi.

6. Comissió de valoració:
Les candidatures seran valorades per dos membres de l’equip de la Fundació Carles Pi i
Sunyer i la selecció final serà validada per la Direcció de la Fundació.
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7. Termini de resolució i comunicació:
La comissió de valoració comunicarà el resultat en un termini màxim d’un mes des de la
data final de la presentació de candidatures.
La comissió de valoració comunicarà individualment els candidats que han resultat
admesos i exclosos del procés.

Àngel Garcia Fontanet
President
Barcelona, 9 de març de 2022
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