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Resolució  de 11 de gener de 2006, del Síndic de 

Greuges de Catalunya, per la qual s’aprova la 

convocatòria d’una beca d’investigació 

 

La institució del Síndic de Greuges ha decidit convocar una beca 

d’investigació en l’àrea de Drets Humans, dirigida especialment a 

persones postgraduades. Amb això pretén, d’acord amb les funcions 

que li corresponen, impulsar la tasca de la investigació interdisciplinar 

en el camp dels drets humans en l’àmbit territorial d’aquesta comunitat 

autònoma. 

 

Resolc:                         

Article 1 

Obrir una convocatòria per a adjudicar una beca de col·laboració en 

tasques d’investigació en matèries pròpies del Síndic de Greuges de 

Catalunya a llicenciats universitaris en ciències socials que hagin 

obtingut la llicenciatura en els dos anys anteriors a la data de la 

publicació de la convocatòria, per un import màxim de 12.000 €. 

L’atorgament de les beques es condiciona al fet que en els pressupostos 

del Síndic de Greuges de Catalunya per a l’exercici de l’any 2006, hi hagi 

el crèdit suficient en l’aplicació pressupostària corresponent. 

 

Article 2 

Aprovar les bases que han de regir la col·laboració objecte de la 

convocatòria i el desenvolupament del concurs esmentat, les quals es 

publiquen en l’annex d’aquesta resolució. 

 

Barcelona, 11 de gener de 2006 

 

Rafael Ribó  

Síndic  
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ANNEX 

BASES 

 

1. Objecte 

La concessió d’una beca d’investigació en matèries pròpies del Síndic de 

Greuges de Catalunya sobre l’aplicació dels Drets Humans i, en concret, 

amb relació a algun dels col·lectius socials especialment vulnerables. 

 

2. Finalitat 

La beca d’investigació té per finalitat elaborar un estudi que analitzi en 

profunditat la situació d’un col·lectiu o d’un dret a Catalunya, perquè la 

societat el conegui i els organismes públics puguin impulsar les 

actuacions que considerin oportunes. La institució ha de facilitar l’accés 

als materials i a la documentació necessària per a la investigació. 

 

3. Destinataris 

La beca s’adreça a una persona llicenciada en ciències socials que hagi 

obtingut la llicenciatura en els dos anys anteriors a la data de la 

publicació de la convocatòria. 

 

4. Durada i lloc de realització 

El període de col·laboració s’inicia l'1 d’abril de 2006 i finalitza el 31 de 

març de 2007. 

 

5. Dotació econòmica 

La beca té una dotació econòmica de 12.000 euros, la qual es fa efectiva 

en dos terminis: la primera meitat en l’inici del projecte i l’altra meitat 

en el lliurament. 

 

6. Drets i obligacions de la persona adjudicatària  

6.1 La persona adjudicatària de la beca té dret a un seguiment 

personalitzat de la seva tasca, per mitjà de la tutoria que  designi  el 
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Síndic de Greuges de Catalunya, i a  un certificat relatiu a la 

col·laboració prestada. 

6.2 La persona adjudicatària  ha de  complir les normes de 

funcionament normal de l’entitat i col·laborar en les tasques 

assignades, relacionades amb el treball d’investigació. 

6.3. La concessió d’aquesta beca no implica cap mena de vinculació, ni 

laboral ni administrativa, entre la persona seleccionada i el Síndic de 

Greuges de Catalunya. 

6.4. La persona adjudicatària  de la beca ha de respectar la 

confidencialitat de les dades i dels expedients. 

6.5. La persona adjudicatària ha de comunicar qualsevol modificació 

important que vulgui introduir en pla de la realització de la 

investigació. 

 

7. Sol·licituds i documentació 

Per participar en aquesta convocatòria, els aspirants han de presentar 

una sol·licitud adreçada al Síndic de Greuges de Catalunya. Cal 

adjuntar-hi la documentació següent: 

- Fotocòpia del DNI. 

- Currículum. 

- Memòria, no superior a deu pàgines, en què se sintetitzi la 

proposta d’investigació i se n’especifiqui l’objecte, el mètode, el 

temps i la forma. 

- Informe d’un membre de la comunitat universitària que avali el 

treball; es farà una tutoria i un seguiment de la investigació des 

de la universitat. 

- Carta de presentació, en què s’indiquin els motius que duen 

l’aspirant a sol·licitar l’adjudicació d’una beca d’investigació. 

- Expedient acadèmic. 

- Declaració jurada de no percebre cap altra beca per al mateix 

període i objecte d’aquesta convocatòria. 
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La institució es reserva el dret de sol·licitar documents acreditatius dels 

coneixements que s’incloguin en el currículum. 

 

8. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds es poden presentar al Registre del Síndic de Greuges de 

Catalunya (c. Josep Anselm Clavé, núm. 31, 08002 de Barcelona), o bé es 

poden trametre mitjançant qualsevol dels mitjans que estableix l’article 

38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

El termini de presentació comença l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució en el BOPC i en el DOGC, i finalitza al cap d’un mes d’haver-se 

publicat. 

 

9. Incompatibilitat de la beca 

La beca és incompatible amb un treball remunerat que impedeixi una 

dedicació  suficient i amb qualsevol altra ajuda o beca, tret de les que 

s’obtinguin per a seguir els estudis principals.  

 

10. Selecció dels aspirants 

Els aspirants són seleccionats per una comissió de selecció formada per 

un nombre senar de persones de la institució del Síndic de Greuges i 

dos experts de prestigi reconegut  en l’àmbit de les ciències socials. La 

secretària general de la institució actua com a secretària i aixeca l’acta.  

La comissió de selecció ha de valorar, de manera preferent, els criteris 

de selecció següents: la memòria presentada, el currículum, l’expedient 

acadèmic i la carta de presentació. Així mateix, ha de valorar altres 

característiques, aptituds, habilitats  dels aspirants que siguin d’interès 

per al desenvolupament de les tasques que s’han de dur a terme a 

criteri de la institució.  

La comissió de selecció pot efectuar les proves i les entrevistes que 

consideri oportunes per a valorar les altres característiques, aptituds i 

habilitats esmentades. 



 

Síndic de Greuges de Catalunya                                 
www.sindic.org  

11. Resolució del concurs 

La comissió de selecció, en vista de les sol·licituds presentades i dels 

mèrits al·legats, proposa l’adjudicació de la beca de col·laboració. Tan 

aviat com es disposi d’una consignació pressupostària suficient i 

adequada per a dur a terme la despesa i, d’acord amb la proposta de la 

comissió de selecció, el Síndic de Greuges de Catalunya emet una 

resolució sobre l’adjudicació de la beca, que s’ha de publicar en el BOPC 

i en el DOGC. En la proposta i la resolució esmentada es pot preveure la 

designació d’aspirants suplents. 

 

12. Acceptació de la beca 

L’aspirant seleccionat ha de formalitzar l’acceptació de la beca per 

mitjà de la signatura d’un document, en què s’ha de comprometre a 

complir les condicions generals que estableixen aquestes bases i també 

les específiques, incloses en el document esmentat, com ara: 

- Elaborar, en català o castellà, un estudi o treball d’investigació que 

respongui adequadament a l’objecte de la convocatòria. 

- Informar, com a mínim un cop per trimestre, a la institució sobre la 

tasca realitzada i els resultats obtinguts, els quals han de rebre la 

conformitat del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 

13. Revocació i renúncia a la beca de col·laboració 

13.1 La no assistència injustificada a les activitats, la manca de 

col·laboració de la persona adjudicatària i l’incompliment de les 

condicions que estableixen aquestes bases comporta la revocació de la 

beca de col·laboració. El Síndic de Greuges es reserva el dret de 

suspendre la beca si s’incompleixen les obligacions. 

13.2 En els supòsits de revocació o renúncia de la beca de col·laboració, 

es pot adjudicar la beca, en l’import que resti, dins l’ordre establert, a 

una de les persones que hagin estat designades com a suplents en la 

resolució de l’adjudicació. 
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14. Difusió del treball d’investigació 

El Síndic de Greuges es reserva el dret a publicar la investigació.  

El treball elaborat, fruit de la beca, és propietat de la institució del 

Síndic de Greuges de Catalunya, que es reserva el dret a reproduir-lo, 

publicar-lo i difondre’l —ja sigui totalment o parcialment, i ja sigui per 

mitjans propis o mitjançant l’acord amb altres institucions— quan 

consideri convenient amb la citació de  l’autoria de la investigació. De 

cara a la publicació de la investigació, el Síndic de Greuges de Catalunya 

pot proposar a l’autor/a les modificacions que consideri necessàries. 

En el cas que la institució no hagi publicat el treball elaborat en el 

termini de dos anys a partir de la seva presentació, l’autor/a en podrà 

disposar per a difondre’l en el mitjà que consideri més oportú.
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MODEL DE LA SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA BECA PER 

A ELABORAR UN TREBALL D’INVESTIGACIÓ RELACIONAT AMB EL 

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

 

 

      , amb DNI número      , amb domicili a      ,       , codi 

postal      , telèfon      ,  

 

EXPOSO: que desitjo obtenir la beca per realitzar un treball 

d’investigació relacionat amb el Síndic de Greuges de Catalunya i faig 

constar que compleixo amb els requisits de la convocatòria i els mèrits 

següents: 

 

1. Llicenciat/ada en       per la Universitat       l’any      . 

2. Títol del treball d’investigació:      . 

3. Director/a del treball:      , de la Universitat:      . 

4. Altres estudis i coneixements d’interès:      . 

 

SOL·LICITO: que pugui ser considerat aspirant a la beca i  formi part del 

procés de selecció. 

 

Declaro que  les dades al·legades són certes i em comprometo a  

aportar-ne els justificants en cas que sigui necessari. 

 

 

 

     ,       

 

 

IL·LUSTRE SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 


