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Institut d’Estudis Andorrans
Edicte
Aquest ajut per a la realització d’una tesi doctoral neix amb la intenció de promocionar els estudis històrics
i polítics sobre el Consell General i, per extensió, sobre el sistema polític andorrà. Amb la publicació de les
següents bases es compleix la voluntat expressada en el conveni marc de col·laboració signat entre el Consell General i l’IEA el 3 d’octubre del 2017. Aquestes bases han estat aprovades pel Consell de Seguiment
el 22 de març de 2018, tal i com contempla l’Annex 1 del conveni marc.
1. Objecte. Dotació d’un ajut de 15.000 € per a la realització d’una tesi doctoral, renovable anualment i
per a un període màxim de tres anys.
2. Legislació aplicable: Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les
transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
3. Entitats adjudicadores:
Consell General de les Valls d’Andorra i Institut d’Estudis Andorrans.
Data de l’acord: 3 de maig del 2018.
Organisme que gestiona l’expedient: l’Institut d’Estudis Andorrans.
L’ajut està finançat a parts iguals pel Consell General i per l’IEA.
4. Documentació reguladora: les bases reguladores d’aquesta convocatòria estan annexades al final
d’aquest edicte. També es poden consultar a la pàgina web: http://www.iea.ad.
Informació complementària: Institut d’Estudis Andorrans, tel. + 376 742 630.
5. Lliurament de les sol·licituds:
Lloc: Institut d’Estudis Andorrans, avinguda Rocafort, 21-23, edifici el Molí, 3r pis.
Data límit de presentació: 22 de juny de 2018 a les 12 h.

Altres organismes oficials

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Sant Julià de Lòria, 4 de maig de 2018
Eric Jover Comas
President de l’Institut d’Estudis Andorrans
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Bases de l’ajut de tercer cicle Consell de la Terra per a la
realització d’una tesi doctoral
Consell General de les Valls d’Andorra
Institut d’Estudis Andorrans
1. Generalitats
El Consell General de les Valls d’Andorra és un dels parlaments més antics d’Europa, que ha tingut plena
continuïtat des de l’edat mitjana fins avui. La consolidació del Consell de la Terra –o dels Vint-i-quatre– del
1419, el Consell General sorgit de la Nova Reforma del 1866 i la cambra legislativa que consagra la Constitució
andorrana del 1993 són fites d’una llarga història parlamentària, que ha acompanyat ininterrompudament
l’evolució política, econòmica i social del poble andorrà.
Paradoxalment, els estudis que han tingut com a protagonista la política d’Andorra i, més concretament, el
seu Consell General, han estat escassos. És evident que és una de les mancances en la literatura acadèmica
del país. Aquest ajut neix, per tant, amb la intenció de promocionar els estudis històrics i polítics sobre el
Consell General i, per extensió, sobre el sistema polític andorrà.

2. Objectius de l’ajut
D’acord amb aquestes premisses, el Consell General de les Valls d’Andorra i l’Institut d’Estudis Andorrans
convoquen l’ajut Consell de la Terra, que vol promoure els estudis de tercer cicle sobre el sistema polític
o parlamentari andorrà.
Els organismes responsables de la gestió dels ajuts són l’Institut d’Estudis Andorrans, en concret el seu
Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP), i el Consell General de les Valls d’Andorra, mitjançant la Comissió
de Seguiment que estableix l’Annex 1 del Conveni Marc de col·laboració entre el Consell General i l’Institut
d’Estudis Andorrans de data 3 d’octubre del 2017.
Aquesta comissió (integrada per dos representants de l’IEA i dos del Consell General, més un representant
de l’AQUA) valida les presents bases i decideix sobre la renovació anual de l’ajut.
La legislació aplicable és el reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i
les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.

Altres organismes oficials

Els ajuts es concedeixen d’acord amb els criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.

3. Definicions
En el marc d’aquestes bases:
S’entén per tercer cicle el model definit per l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, o sigui, el període
mínim de tres anys en què es desenvolupa el conjunt d’activitats de recerca necessàries per elaborar la tesi
doctoral. El programa de doctorat ha de ser oficial i reconegut per l’estat on es desenvolupa.
S’entén per ajut Consell de la Terra a la dotació econòmica rebuda de manera personal per a la dedicació
a estudis de tercer cicle i a l’elaboració d’una tesi doctoral sobre el Consell General de les Valls d’Andorra
o, en general, sobre la política andorrana, abordada des del punt de vista de la història o de les ciències
polítiques.

4. Descripció de l’ajut
Requisits bàsics
Poden optar a l’ajut estudiants de qualsevol nacionalitat i residència.
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Els sol·licitants hauran d’acreditar documentalment que satisfan els requisits necessaris per accedir a un
programa de tercer cicle oficial que culmini amb la defensa de la tesi doctoral o estar inscrits en un programa de doctorat.
Els sol·licitants hauran de tenir un director de tesi i, eventualment, un codirector.
Dotació
Aquesta convocatòria atorga un ajut per a la realització d’una tesi doctoral. L’import mensual de l’ajut és
de 1.250 euros, fins arribar al total de 15.000 euros anuals.
Els beneficiaris hauran de fer front a les seves obligacions fiscals d’acord amb les legislacions pertinents.
Per a més informació, es pot consultar www.impostos.ad.
Durada
La durada de cada ajut atorgat és d’un any, renovable anualment i per un període màxim de tres anys.
Anualment, cada investigador haurà de fer una memòria justificativa de la feina realitzada i presentar un
pla de treball de la feina a realitzar durant l’any següent. Aquests documents seran valorats pel grup d’experts coordinats des del CEHiP de l’IEA, que emetrà un informe per presentar a la Comissió de seguiment
del conveni marc de col·laboració. Igualment, hauran d’aportar un informe de seguiment del programa de
doctorat a on estiguin inscrits.
La Comissió de seguiment avaluarà la memòria i l’informe realitzat pel CEHiP, i podrà sol·licitar una entrevista
amb el beneficiari de l’ajut. Si els resultats assolits per l’investigador són considerats insuficients al presentar
la sol·licitud de renovació de l’ajut, la Comissió de seguiment podrà no renovar-lo.
Incompatibilitats
No es contempla cap règim d’incompatibilitat laboral, sempre que –i a criteri de la Comissió de Seguiment–
no suposi una alteració comprovable del grau d’execució del pla de treball.
L’ajut és incompatible amb altres ajuts concedits per al mateix objecte, tant si provenen d’entitats públiques
com privades, nacionals o internacionals.
El beneficiari està sotmès al que disposa l’article 6 del Reglament del procediment per a la concessió i el
control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.

5.Termini de presentació de la convocatòria

Altres organismes oficials

El termini de presentació de les sol·licituds s’obre l’endemà que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra (BOPA) i es tanca a les 12 hores del 22 de juny del 2018.
El termini de resolució s’acaba a final de l’any 2018

6. Documentació
D’acord amb el Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics, del 16 de febrer del 2005, modificat el 22 de març del 2005, la documentació s’ha d’omplir en català, excepte quan s’especifiqui el contrari.
La documentació original que s’ha de presentar és la següent:
Dossier administratiu:
- Imprès de sol·licitud, disponible a la pàgina web de l’IEA / CEHiP (iea.ad/cehip), i a la del Consell General (consellgeneral.ad).
- Fotocòpia compulsada del passaport o document oficial d’identitat.
- Títols acadèmics de 1r i 2n cicle, oficials i reconeguts a Andorra. Si en el moment de finalitzar el termini
de presentació de candidatures no es disposa del títol de segon cicle, s’ha de presentar un certificat de la
universitat que certifiqui que aquest cicle (màster) finalitzarà, com a molt tard, el 31 de desembre de 2018.
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- Matrícula del programa de tercer cicle per al que es demana l’ajut. Si en el moment de presentar la candidatura no es disposa d’aquest document, caldrà presentar un certificat d’admissió del departament o
del centre de recerca. Aquest document es pot presentar en català, castellà, francès o anglès. El primer
pagament queda supeditat al fet que l’estudiant estigui matriculat al doctorat.
-Les presents bases, rubricades a cada pàgina i signades al darrer full pel sol·licitant.
- Declaració jurada o de promesa que exposi que el candidat no té cap deute amb l’Administració pública o que n’està exonerada, segons el model normalitzat (tramits.ad/images/PDF/A/A3T010.pdf).
Dossier d’avaluació:
1. Currículum vitæ del candidat, amb una fotografia tipus carnet.
2. Crtificació acadèmica dels estudis de 1r i 2n cicle, amb menció expressa de les assignatures i qualificacions obtingudes.
3. Memòria del projecte de tesi, amb l’expressió dels objectius, el marc teòric de la recerca, la metodologia, el cronograma i les fonts que seran utilitzades.
4. Certificació d’acceptació del director de tesi i del codirector, si n’hi ha. Es pot presentar en català, castellà, francès o anglès.
5. Currículum del director de tesi i del codirector, si n’hi ha. Es pot presentar en català, castellà, francès
o anglès.
6. Qualsevol altre document que el candidat consideri oportú.
La documentació completa original s’ha de presentar dins el termini fixat al punt 5 d’aquestes bases, en
paper a l’Institut d’Estudis Andorrans, Av. Rocafort 21-23, Ed. El Molí 3ª planta. També cal enviar, dins el
termini previst, tota la documentació en format.pdf a l’adreça iea@iea.ad.
Els candidats atorguen el seu consentiment exprés perquè les seves dades personals, tant les que consten
a la documentació sol·licitada en aquestes bases, com les que se’n derivin, arribin als respectius fitxers de
l’IEA i siguin tractades com correspongui i determini la normativa legal vigent en cada moment.

7. Procés de selecció
L’avaluació de les candidatures és competència de la comissió de selecció, formada per les persones següents:

Altres organismes oficials

La direcció de l’Institut d’Estudis Andorrans o la persona que delegui, amb veu però sense vot.
El responsable del CEHiP, amb veu i vot, que actua com a secretari i aixeca acta de la sessió de la comissió
de selecció.
Un representant del Consell General, amb veu però sense vot.
Un mínim de dos doctors externs, experts en la matèria i de reconeguda trajectòria, amb veu i vot.
La direcció de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, o la persona que delegui, que
participa en la comissió i acredita que se segueixen i es compleixen els criteris objectius i de neutralitat en
el procés d’avaluació, amb veu però sense vot.
El membre de més edat de la comissió actuarà com a president.
Si un membre de la comissió ha mantingut algun vincle amb algun dels sol·licitants, personal o professional, haurà de comunicar-ho a la Comissió de Selecció, que ho valorarà i pendrà les determinacions que
consideri oportunes.
Aquesta comissió podrà ser assessorada per òrgans o investigadors externs i experts, però aquests assessoraments no són vinculants.
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Entre el 16 i el 20 de juliol els sol·licitants seran convocats per l’IEA a una entrevista presencial, mitjançant
una notificació per correu electrònic, amb una antelació, com a mínim, de set dies naturals. Si el candidat
no assisteix a l’entrevista serà desestimat directament.
Criteris de selecció
La comissió de selecció avalua les sol·licituds segons els criteris següents:
1. Mèrits del candidat (30 punts): es tindran en compte les qualificacions de les certificacions acadèmiques, el currículum, qualsevol aspecte que acrediti les capacitats per desenvolupar la tesi doctoral i el
certificat del director de tesi i del codirector, si n’hi ha.
2. Entrevista presencial (30 punts): els sol·licitants hauran de defensar davant de la comissió de selecció
la seva candidatura i el seu projecte de tesi doctoral.
3. Projecte de la tesi (30 punts): es valoraran, entre d’altres criteris, els fonaments metodològics, la qualitat, la viabilitat i l’originalitat.
4. Interès per al Consell General i per a l’IEA (10 punts): principalment es valoraran les futures aplicacions
i la utilitat directa de la tesi doctoral per a la institució. També es consideraran els vincles i les col·laboracions establerts amb departaments i/o altres actors de la recerca d’Andorra vinculats a la tesi.
Per superar el procés de selecció cal superar un nivell mínim de puntuació, estipulat en 60 punts sobre 100.
L’ajut el rebrà la sol·licitud amb millor puntuació d’entre les candidatures que hagin superat el llindar mínim.

8. Notificació, resolució i contracte
Notificació
L’Institut d’Estudis Andorrans notifica als candidats el resultat de l’avaluació en un termini màxim de trenta
dies naturals a partir de la data de la reunió de la comissió de selecció. Les persones sol·licitants han de
recollir la notificació a la seu de l’Institut d’Estudis Andorrans, i es concedeix un termini de deu dies hàbils
per presentar al·legacions al mateix Institut, a comptar de l’endemà del dia de recepció de la notificació.
Un cop examinades les al·legacions, es prossegueix amb el tràmit ordinari de resolució.

Altres organismes oficials

Resolució
L’Institut d’Estudis Andorrans sotmet la proposta de resolució a l’aprovació de la Comissió de seguiment,
i un cop aprovada per la Comissió, a l’aprovació del Comitè Directiu de l’Institut d’Estudis Andorrans. La
resolució aprovada es publicarà al BOPA.
Contracte
En el termini màxim de trenta dies naturals a partir de la publicació de la resolució, la persona seleccionada
es compromet a signar un contracte on constin les condicions i condicionants de l’ajut. Si el beneficiari
no signa el contracte, s’entén que renúncia tàcitament a l’ajut. Les possibles renúncies explícites s’han de
comunicar per escrit a l’Institut d’Estudis andorrans.

9. Pagaments
Els pagaments al beneficiari seran mensuals i s’abonaran per transferència bancària.
El primer pagament s’efectuarà a partir del mes de setembre de 2018, o quan el beneficiari hagi aportat la
documentació que acrediti que ha estat matriculat en el programa de doctorat del qual ha estat beneficiari.

10. Obligacions del beneficiari
- Ajustar-se al programa detallat en el pla de treball i en el projecte de tesi presentat en la documentació.
- Finalitzar la tesi dins del termini estipulat.
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- Garantir que en cap moment infringirà drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial,
drets d’imatge, ni altres drets ni posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de tercers. En conseqüència, el beneficiari serà l’únic responsable davant el Consell General de les Valls d’Andorra, l’Institut
d’Estudis Andorrans i/o altres tercers, i mantindrà indemne i indemnitzarà al Consell General de les Valls
d’Andorrai/o a l’Institut d’Estudis Andorrans, en cas de qualsevol reclamació i/o responsabilitat (inclosos,
entre d’altres, honoraris d’advocats i procuradors) que provinguin de qualsevol incompliment al respecte.
- Informar a l’Institut d’Estudis Andorrans de qualsevol canvi en el projecte de recerca que afecti el desenvolupament de l’ajut i el pla de treball.
- Informar a l’Institut d’Estudis Andorrans si s’han obtingut possibles retribucions i altres ajudes, tant si
provenen d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals, tot indicant el total de fons rebuts i l’ens que els ha atorgat.
- Respondre a les sol·licituds d’informació que demanin les entitats convocants.
- Comunicar a l’Institut d’Estudis Andorrans i al Consell General de les Valls d’Andorra les presentacions
públiques derivades de la recerca.
- Participar en actes organitzats pel Consell General de les Valls d’Andorra o per l’Institut d’Estudis Andorrans, amb la finalitat de presentar les activitats de recerca realitzades en el marc de la tesi doctoral.
Aquestes obligacions s’apliquen sempre que no s’entri en conflicte amb l’aprofitament de la propietat intel·lectual dels resultats de la investigació
- Informar al Consell General de les Valls d’Andorra, juntament amb l’Institut d’Estudis Andorrans, de la
data i del lloc de defensa de la tesi doctoral.
- Presentar una memòria justificativa anual que reculli i inclogui, si escau, les informacions que sol·liciti
l’IEA o la Comissió de Seguiment, i presentar el projecte de recerca anual.
- Respondre a les verificacions que exigeixi la Comissió de Seguiment.
- Tenir cobertura sanitària.

11. Autoria, propietat intel·lectual i difusió

Altres organismes oficials

- L’autoria de les obres o els treballs resultants de la recerca és dels autors.
- L’autor lliurarà dues còpies íntegres de la tesi doctoral i de les publicacions derivades de la tesi, almenys
en format digital, tant al Consell General de les Valls d’Andorra com a l’Institut d’Estudis Andorrans. Les
referides institucions podran utilitzar aquestes publicacions, així com els resultats de la recerca realitzada pel beneficiari en general, de la manera que estimin més convenient, sense cap contraprestació
addicional a favor d’aquest, a l’efecte de fer avançar el coneixement en temes de recerca històrica a Andorra i en general.
- L’autor de la tesi oferirà al Consell General de les Valls d’Andorra, juntament amb l’Institut d’Estudis Andorrans, amb caràcter prioritari, els drets de publicació de la tesi, sempre que no s’entri en conflicte amb
els drets que pugui tenir la universitat o el centre de recerca.
- L’autor farà constar, en qualsevol publicació o qualsevol altra difusió derivada del projecte de recerca,
la menció següent: «Aquesta recerca doctoral ha estat objecte de l’ajut de tercer cicle Consell de la Terra, atorgat pel Consell General de les Valls d’Andorra i per l’Institut d’Estudis Andorrans». A banda de l’establert en el segon punt d’aquesta Base, l’autor accepta la difusió de la tesi, resums de les publicacions
científiques i altres documents, a través de la pàgina web del Centre d’Estudis Històrics i Polítics de l’Institut d’Estudis Andorrans i del Consell General de les Valls d’Andorra.
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12. Renovació, seguiment i justificació
La Comissió de Seguiment pot realitzar regularment verificacions formals sobre l’acompliment de les condicions i el seguiment del projecte. En cas que el beneficiari incompleixi les obligacions, es rescindirà i es
revocarà l’ajut. Des de l’òrgan gestor es poden demanar reunions de seguiment.
Durant el mes de juny de cada any en què l’ajut estigui actiu el beneficiari haurà de presentar una memòria
justificativa amb el vistiplau del director de tesi i del codirector, si n’hi ha. Aquesta memòria ha d’informar
de l’assoliment dels objectius i del desenvolupament del pla de treball indicat en la documentació de sol·licitud, i serà informada pel CEHiP i avaluada per la Comissió de Seguiment de cara la renovació de l’ajut. En
aquest sentit es valorarà molt positivament la publicació d’articles científics i la participació en congressos
internacionals.
La Comissió de Seguiment també valorarà el projecte de recerca per a l’any següent.

13. Rescissió i retorn de l’ajut
L’ajut podrà ser rescindit, d’acord amb l’article 14 del Reglament del procediment per a la concessió i el
control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
Aquest ajut es podrà resoldre per les causes següents:
1. Finalització de la durada estipulada.
2. Incompliment de les obligacions del beneficiari.
3. Constatació d’un progrés insatisfactori en la recerca, segons el que preveu el pla de treball i a criteri
de la comissió de seguiment.
4. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de les obligacions.
5. Per acord mutu entre les parts
6. Altres causes legalment establertes.
Cas que el beneficiari de l’ajut no compleixi les obligacions assenyalades, en el cas d’impossibilitat sobrevinguda, legal o material, haurà de retornar l’ajut totalment o parcialment, depenent del cas concret.
El sol·licitant accepta expressament aquestes bases i les signa en prova de conformitat.

Altres organismes oficials

Per a més informació: iea@iea.ad
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