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El present document, “Bases Reguladores de la Convocatòria 2015 de B·Debate
International Center for Scientific Debate Barcelona.” té la finalitat de descriure els
objectiu estratègics, difondre les principals línies de treball i activitats, regular els
procediments de funcionament i informar de les condicions de participació i
requeriments de la Convocatòria de presentació de propostes per al programa
d’activitats de 2014 de B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona
(en endavant “B·Debate”),

El document ha estat elaborat per Biocat (Fundació Privada Bioregió de Catalunya), en
tant que entitat impulsora de B·Debate i validat en data 4 de març de 2014.
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B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona (B·Debate) és una
iniciativa de Biocat, amb el suport de l'Obra Social “la Caixa”, creada l’any 2009*.
El seu objectiu és impulsar trobades internacionals d’alt nivell científic pel debat, la
col·laboració i l’intercanvi obert de coneixement entre experts de màxim prestigi
nacional i internacional en l’abordatge de reptes complexes d’alt impacte i interès en
ciències de la vida.
Els debats fan especial èmfasi en aproximacions integradores i multidisciplinàries, per
donar resposta als problemes i necessitats socials en l’àmbit de les ciències de la vida i
la salut, tenint en consideració les condicions de complexitat i evolució constant del
món.
B·Debate vol contribuir a posicionar Barcelona com a ciutat referent en generació de
coneixement i Catalunya com a país d’excel·lència científica.
Les seves activitats se centren el debat sobre els reptes d’avantguarda en ciències de
la vida i la salut, detectats i plantejats com a propostes per part d’experts científics
vinculats a entitats de recerca del país. El programa anual d’activitats de B·Debate es
desenvolupa a través d’una convocatòria de presentació propostes de debats oberta a
investigadors i experts científics vinculats a una entitat de recerca de Catalunya. Les
temàtiques a debatre han d’estar focalitzades a les diverses disciplines científiques que
s’entrellacen en l’àmbit de les ciències de la vida i el seu impacte a la societat, fent
especial èmfasi en els àmbits fronterers de la ciència, el grau d’internacionalització i
l’impacte al territori.
B·Debate té el propòsit d’apropar la ciència a la societat, a través de la divulgació de les
conclusions i els continguts treballats pels investigadors i experts científics, amb
l’objectiu final de contribuir a augmentar la percepció social de la biotecnologia i la
biomedicina, i a millorar el coneixement que la societat té de la ciència en general i de
les ciències de la vida en particular.

*La iniciativa fou creada amb el nom de “Centre Internacional per al Debat Científic (CIDC)”. A
principis del 2012, en el marc d’una estratègia de reforç de la seva projecció pública a nivell
nacional i internacional, renova la seva marca i es converteix en B·Debate International Center
for Scientific Debate Barcelona.
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Ser una iniciativa reconeguda per l’impuls a l’intercanvi obert d’idees entre experts de
prestigi nacional i internacional, amb el propòsit de donar resposta a les principals
inquietuds de la societat sobre les fronteres del coneixement en les ciències de la vida,
contribuint al posicionament de Barcelona com a ciutat de coneixement i de Catalunya
com un país d’excel·lència científica.

Impulsar trobades internacionals d’alt nivell científic per promoure la col·laboració i
l’intercanvi d’iniciatives i coneixements entre experts de reconegut prestigi i la comunitat
científica catalana, generant debat avançat tranversal en l’àmbit de les ciències de la
vida i la seva repercussió a la societat.

Fronteres de la ciència:

avantguarda en la recerca en ciències de la vida

Interès social:

abordatge de reptes que es plantegen des de la societat

Internacionalització:

temàtiques, experts i entitats col·laboradores d'abast
internacional

Multidisciplinarietat:

integració de diferents disciplines en un abordatge
transdisciplinari

Barcelona i Catalunya:

implicació d'investigadors locals en col·laboració amb
experts i organitzacions internacionals per a la promoció
de la ciència del país
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B·Debate compta, en el seu sistema de governança del Comitè Científic, que és un
òrgan de decisió, avaluació i participació, format per experts destacats i científics
referents en diversos camps, que s’encarreguen d’avaluar i seleccionar les propostes
excel·lents que conformin el programa d’activitats de B·Debate.
Els membres del Comitè Científic són els responsables de seleccionar les propostes
que conformen el programa d’activitats anual, actuant en interès de la comunitat
científica del país i en base al més alt nivell d’excel·lència, l’estímul del talent i la
innovació en l’avantguarda del coneixement.
Són responsables, també, de revisar la qualitat científica de les jornades de debat dutes
a terme per B·Debate al llarg de l’any i d’assessorar els òrgans de govern de B·Debate
sobre el funcionament, les línies científiques a seguir i possibles aliances i sinèrgies
amb d’altres iniciatives i organitzacions.

Responsable de Recerca i Debat Científic
Laia Arnal
larnal@biocat.cat
Oficines:
Passeig de Gràcia, 103 3ª
08008 Barcelona
Emplaçament (preferent) per a la celebració dels debats
CosmoCaixa Barcelona
C/ Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Web:
www.bdebate.org
Correu:
bdebate@bdebate.org
info@bdebate.org
Twitter:
@BDebate
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B·Debate considera que el debat científic constitueix un potent mètode de generació de
coneixement, que pot esdevenir valuós i d’utilitat per a donar resposta a nombrosos
reptes que es planteja la societat vinculats a les ciències de la vida i de la salut vida
saludable i envelliment actiu, teràpies per a noves malalties, medicina personalitzada,
alimentació del futur, nous materials i noves fonts i recursos energètics d’origen
biològic, sostenibilitat i medi ambient...
Amb aquest objectiu B·Debate organitza jornades de debat en temes d’avantguarda de
les ciències de la vida, a les fronteres del coneixement. Per organitzar els debats
compta amb la col·laboració de partners científics, experts reconeguts de la comunitat
científica vinculats a centres i organitzacions de recerca del país.

Conceptualització funcionament de B·Debate. http://www.bdebate.org/conceptualitzacio

1. La comunitat científica de Catalunya planteja reptes científics i recull les
necessitats i la demanda de solucions que es planteja la societat, presentant-les
com a propostes de debat a la Convocatòria de B·Debate.
2. El Comitè Científic de B·Debate selecciona entre totes les propostes
presentades a la convocatòria les més excel·lents, les de màxim interès científic
i social que millor s’ajustin als valors i objectius de B·Debate.
3. B·Debate organitza i celebra les jornades de debats amb experts on es discuteix
i es posa en comú les estratègies i línies de recerca a desenvolupar, els reptes i
possibles solucions de les necessitats plantejades.
4. Per últim B·Debate fa difusió i divulgació de tots els continguts i les conclusions
generades arrel de la celebració dels debats, tant entre la comunitat científica i a
tota la societat en general.
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B·Debate desenvolupa la seva acció a través del programa anual d’activitats que
s’elabora a partir de les propostes de debat presentades a la Convocatòria B·Debate
que han estat seleccionades pel Comitè Científic seguint els criteris de selecció
establerts. El programa anual d’activitats es compon de 8 a 10 activitats que s’executen
de gener a desembre. Per a cada activitat B·Debate compta amb la col·laboració d’un
partner que n’exerceix la direcció científica.

Les activitats que configuren el Programa Anual d’Activitats s’han d’alinear amb la
missió, la visió i els valors que identifiquen B·Debate. Les activitats seleccionades
destaquen per les temàtiques avançades i les àrees científiques que tracten i l’alt grau
de participació d’experts internacionals
Les propostes del programa d’activitats de B·Debate han de fer incidència especial en:
Fronteres de la ciència: Generació de nou coneixement d’avantguarda en ciències de
la vida. Identificació de reptes estratègics i nous àmbits
d’estudi i d’investigació
Impacte social:

Aportació de solucions i innovacions que millorin les
condicions i la qualitat de vida de les persones i del seu
entorn.

Internacionalització:

Elevada participació internacional
tant per les àrees
científiques tractades, com pels ponents i les entitats
participants

Multidisciplinarietat:

Aproximacions des d‘àrees
transversals i complementàries

Barcelona- Catalunya:

Participació d’ investigadors vinculats a entitats locals de
recerca, tant de ponents com d’assistents. Promoció de la
col·laboració i de la consolidació de xarxes entre agents,
entitats i experts nacionals i internacionals.
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El format estàndard de les activitats dutes a terme per B·Debate és de trobades de dos
a tres dies de durada, on un grup reduït d’experts debaten diferents qüestions al voltant
de la temàtica proposada. Els participants són convidats per invitació personal (accés
restringit), i són seleccionats segons la seva vàlua i trajectòria professional de forma
conjunta entre el partner científic de l’activitat i B·Debate.
En algunes activitats i d’acord amb la voluntat de B·Debate de fer el més extensiu
l’impacte i l’abast de les jornades de debat més enllà de les reunions tancades,
s’organitza una jornada de debat oberta a tota la comunitat científica (orientat
principalment a la local) i/o a tot el públic en general. D’aquesta manera augmenta el
públic que gaudeix comparteix el coneixement i el talent dels experts internacionals que
participen als debats tancats.
Complementàriament, en funció del programa científic i del format de les jornades de
debat, es pot organitzar una visita a un equipament o infraestructura científictecnològica singular vinculada a la recerca o a B·Debate.

Cal tenir en compte una sèrie de consideracions a l’hora de presentar una proposta al
programa d’activitats, donat que B·Debate no col·labora en l’organització dels següents
tipus d’activitats:
Sectorials: congressos, simposis i d’altres activitats sectorials (aquests
tipus d’activitats disposen dels seus propis canals i línies de
finançament).
Periòdics: celebrats prèviament en temporades anteriors o celebracions
d’edicions successives.
Activitats que tenen (o es preveu que tinguin) el compromís de
col·laboració i organització d’alguna altra entitat que participi amb una
contribució econòmica igual o superior al 50% del cost total de l’activitat.
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B·Debate obre la convocatòria de propostes pel programa d’activitats anual, a executar
durant l’any 2015, que romandrà oberta entre el 17 de març de 2014 i el 15 de juny de
2014 (ambdós inclosos). Durant aquests 3 mesos, els membres de la comunitat
científica vinculats a centres de recerca de Catalunya poden presentar propostes de
debat pel programa d’activitats de l’any següent.
Un cop tancada la convocatòria B·Debate farà una primera revisió de les propostes
presentades per tal de seleccionar aquelles que s’ajusten als requisits establerts.
Seguidament el Comitè Científic seleccionarà i classificarà les propostes segons el
nivell excel·lència, tant per la qualitat científica com per l’interès estratègic i social.
Finalment, en funció de la disponibilitat pressupostària de B·Debate, un nombre
determinat de propostes, podrà oscil·lar entre vuit i deu, passaran a formar part del
Programa anual d’activitats previst per l’any 2015. Des del tancament de la
convocatòria, B·Debate té un termini aproximat de quaranta (30) dies per resoldre-la,
fent públic el resultat durant el mes de juliol de 2014.

B·Debate farà públics els terminis, els formularis, els requeriments i la resolució del
procés d’avaluació de les propostes de la present convocatòria (llista de propostes
seleccionades) a través del seu web www.bdebate.org

La convocatòria s’adreça a experts i científics reconeguts vinculats a entitats de recerca
del país, que exercirien de líders científics (partner) de les propostes. Aquests experts
únicament podran presentar una proposta per convocatòria. En cas de ser seleccionada
per al Programa d’activitats anual, el líder científic haurà de confirmar formalment a
B·Debate el suport a la proposta per part de l’entitat de recerca a la que està vinculat.
Els investigadors que presenten una proposta a la convocatòria hauran d’incloure el seu
CV on acrediti clarament el camp científic en el que està treballant i la vinculació a un
centre de recerca del país.
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El formulari de sol·licitud de propostes d’activitats està a disposició dels experts i
investigadors al web www.bdebate.org/convocatoria. Per a que una proposta sigui
avaluada és imprescindible el lliurament d’aquest document degudament complimentat i
enviat via correu electrònic a l’adreça bdebate@bdebate.org.
El formulari recull la informació necessària per a realitzar la selecció d’aquelles
propostes d’activitats que han de conformar el programa anual de B·Debate. Per tal de
completar les propostes és aconsellable acompanyar el formulari amb informació
complementària.

Dades generals:

Títol de la proposta
Responsable científic
Col·laboradors científics
Entitats vinculades
Dates proposades i durada
Format, metodologia i dinàmica prevista
Agenda temptativa

Objectiu:

Descripció de la proposta
Problema o necessitats a donar resposta
Objectius científics i estratègics
Motivació, impacte i resultats esperats
Àmbits científics vinculats

Participants:

Descripció del públic objectiu
Llistat de ponents amb els respectius CVs
Llistat de potencials assistents
Procediment de selecció dels assistents convidats

Finançament:

Cost total de l’esdeveniment
Contribució al finançament per part del sol·licitant
Import sol·licitat a B·Debate

Annexes:

Memòria científica
Programa de la proposta
CV (d’organitzadors i ponents)
Confirmació d’assistència dels ponents
Documentació acreditativa de compromís de finançament
Altres documents que contribueixin a confirmar el grau de
consolidació de la proposta
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En el moment que una proposta passa a formar part del Programa d’activitats,
B·Debate prepara un conveni de col·laboració que recull les contribucions i
compromisos de les diverses parts que cooperen en l’organització de l’activitat
(B·Debate, líder científic i el centre de recerca al que està vinculat ).
La possible contribució de B·Debate abasta des de l’elaboració conjunta del programa
científic i d’accions complementàries de la proposta, fins la cobertura econòmica
acordada de despeses. L’aportació econòmica i de serveis per a cada proposta
seleccionada és variable en funció del tipus d’activitat, el programa científic, les
aportacions econòmiques per part dels partners científics i la disponibilitat
pressupostària de B·Debate.
En qualsevol cas, l’objectiu final és garantir la correcta execució de les jornades de
debat que conformen el conjunt del Programa d’activitats de B·Debate en base al
pressupost anual previst. Els conceptes amb els que B·Debate pot contribuir en
l’organització de les jornades de debat són:
Agenda:

Programa científic
Activitats complementàries obertes (tallers i simpòsiums oberts)
Visites a equipaments i grans infraestructures cientificotècniques
singulars, parcs científics, etc.
Agendes addicionals (entrevistes i visites d’interès no vinculades
directament a les activitats)

Participants:

Ponents convidats
Assistents convidats
Representants institucionals a convidar

Coordinació:

Gestió i coordinació de l’organització.
Secretaria tècnica
Contractació de serveis

Finançament:

Contribució econòmica de B·Debate en funció de l’aportació dels
sol·licitants. Principals partides finançables:
Emplaçament (auditori, equipaments)
Viatges i allotjament dels ponents
Transport i desplaçaments durant les jornades
Serveis d’alimentació
Serveis tècnics (audiovisuals, fotografia, traducció, etc.)

Comunicació:

Disseny i coordinació de l’estratègia de comunicació
Imatge associada a l’activitat
Premsa (roda, convocatòria, entrevistes, notes, dossiers..)
Atenció protocol·lària

Divulgació:

Publicació de tots els continguts desenvolupats arrel de la
celebració de les jornades.
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Per tal de fixar la contribució de B·Debate a les activitats, cal tenir en compte les
següents consideracions:
No es realitzen aportacions monetàries directes. Es cobreixen despeses
necessàries i executades per a dur a terme l’activitat, prèvia presentació de la
factura corresponent.
No es paguen fees (honoraris) als ponents. Es cobreixen les despeses de
viatge, allotjament i manutenció durant els dies que dura l’activitat.
Es cobreixen aquelles despeses emmarcades dintre de les jornades previstes
per l’activitat i queden incloses dintre del conveni de col·laboració. Algunes de
les despeses que B·Debate no assumeix són: les d’acompanyants o convidats
que no siguin imprescindibles per a la celebració de l’activitat, o les de
variacions i/o cancel·lacions de reserves d’allotjament i vols (endarreriments,
avançaments, prolongació estada, etc.)
B·Debate selecciona, coordina i pacta les condicions amb els diversos
proveïdors de serveis necessaris pel correcte desenvolupament de l’activitat.
No es cobreixen les despeses executades pels ponents convidats en els seus
països d’origen. La cobertura possible inclouen els desplaçaments dintre de la
ciutat de Barcelona, des de l’arribada a la ciutat fins la sortida.
El partner científic es responsabilitza del compliment de les condicions pactades
i de l’assumpció en cas d’incompliment, de la gestió i/o el pagament dels costos
addicionals derivats.
Qualsevol altra tipus de despesa no acordada inicialment però necessària per a
dur a terme l’activitat, haurà de ser negociada pel partner científic i B·Debate.
Al conveni de col·laboració que subscriuen les diverses parts que intervenen en
l’activitat es fixa la contribució de B·Debate a l’organització de l’activitat.
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Les factures corresponents a les despeses que B·Debate ha acordat assumir, s’han
d’adreçar a Biocat, indicant clarament el concepte de la despesa i fent referència a
“B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona”
Les factures hauran d’anar dirigides a:
FUNDACIO PRIVADA BIOREGIO DE CATALUNYA
CIF: G-64166747
Passeig de Gràcia, 103 3ª planta
08008 Barcelona

La possible aportació econòmica de B·Debate a les jornades de debat se centra en:

Emplaçament

Auditori per la celebració de l’activitat i espais annexos
necessaris.

Viatges:

Despeses dels viatges dels ponents (internacionals i nacionals).
La categoria de les despeses cobertes són en classe turista.

Allotjament:

Selecció de l’allotjament dels ponents amb criteris de qualitat (4
estrelles) i proximitat a l’emplaçament de l’activitat. La coordinació
de l’allotjament inclou la gestió, reserva i pagament d’habitacions
dobles d’ús individual amb servei d’esmorzar inclòs.

Transports:

Organització i coordinació dels desplaçaments a la ciutat de
Barcelona. No es cobreixen les despeses executades pels
ponents al país d’origen.
Trànsfers aeroport-hotel i hotel-aeroport a Barcelona.
Desplaçaments fins l’emplaçament de l’esdeveniment Altres
activitats previstes al programa (si és necessari)

Manutenció:

Serveis d’alimentació inclosos en el programa de les jornades:
pauses-cafè, dinars i un sopar amb tots els ponents i participants.

Altres serveis:

Secretaria tècnica de l’activitat
Hostesses
Fotògraf i vídeo
Servei de traduccions
Serveis audiovisuals
Atenció protocol·lària
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Per tal de regular les actuacions de cadascuna de les parts en l’organització i execució
de les activitats, se signa un conveni de col·laboració entre Biocat, com a entitat
impulsora de B·Debate, l’investigador que presenta la proposta (partner científic) i un
representant de l’entitat de recerca a la que estigui vinculat l’investigador.
Dintre del conveni de col·laboració, el partner científic ha d’incloure, com a annex al
conveni, el llistat de ponents (experts internacionals) a convidar.

El partner científic és el responsable del programa científic de l’activitat. Aquesta
responsabilitat inclou el compliment de l’agenda científica i el programa de treball
proposats, tant en contingut científic com en qualitat, i la garantia d’assistència de com
a mínim el 80% dels experts internacionals compromesos.

El format de la proposta ha d’afavorir el debat, la discussió oberta i l’intercanvi de
coneixement. Se seleccionen aquelles propostes amb formats que permeten aquest
intercanvi.

El partner científic es compromet a què a l’activitat assisteixin experts internacionals, i
és el responsable de contactar inicialment amb aquest experts, candidats a participar
com a ponents.
La relació de ponents compromesos s’ha d’incloure a l’acord de col·laboració, indicant
les següents dades: Nom, cognom; Càrrec; Correu electrònic; Entitat i Adreça
professional.
Amb posterioritat, i un cop confirmada l’assistència dels ponents, el partner científic ha
de presentar un Curriculum Vitae reduït (de mitja pàgina i amb la fotografia) dels
ponents finalment convidats i confirmats.
Un cop el partner científic realitza aquest primer contacte i es confirma el compromís
d’assistència dels ponents inclosos a la relació, B·Debate realitza la invitació formal a
l’activitat i inicia les gestions necessàries per assegurar la participació i estada del
ponent a les dates assenyalades per a la celebració de l’activitat.
Davant qualsevol canvi o variació en la llista de ponents, B·Debate i el partner científic
s’informaran mútuament, per tal d’assegurar la correcta coordinació tant del programa
científic com de l’apartat més operatiu.
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B·Debate coordina l’estratègia de comunicació de l’activitat (ex-ante, durant i ex-post)
amb l’objectiu d’assolir els objectius divulgatius i de difussió de coneixement establerts.
El partner científic i B·Debate es responsabilitzen conjuntament a lliurar la informació i
continguts necessaris per a fer la difusió de l’activitat; la publicació en els seus
respectius canals (agenda, web, publicacions, comunicacions, etc.) i a preparar l’acte
de presentació (i/o roda de premsa) de l’activitat i totes les activitats relacionades amb
aquest acte: convocatòria, nota i dossier de premsa, adequació dels espais, protocol,
etc.
Cada activitat té una imatge gràfica pròpia identificativa, que s’utilitza en les diferents
aplicacions i adaptacions en tots els canals i formats de difusió del conjunt d’entitats
participants i el partner científic es comprometrà acomplir i a acomodar-se als
estàndards i plantilles del manual corporatiu de B·Debate.

El partner científic de la proposta és el responsable de gestionar, elaborar i lliurar a
B·Debate la documentació vinculada a la celebració de l’activitat. Així mateix, és també
l’encarregat de sol·licitar l’autorització pertinent als ponents per a la publicació de les
presentacions presentades durant l’activitat.
B·Debate fa difusió pública de la documentació d’interès generada - abans, durant i
posteriorment a la celebració de l’activitat - a la comunitat científica i a la societat en
general, a través de la seva web, butlletins i altres suports i canals que consideri
necessaris. B·Debate inclourà al partner científic en els materials publicitaris,
promocionals i informatius que es preparin en relació a l’activitat, i es reserva el dret a
incloure-hi els seus patrocinadors.
B·Debate coordina l’elaboració dels documents que s’indiquen a continuació amb la
finalitat de distribuir-los entre els assistents i publicar-los en el web específic de
l’activitat a la web de B·Debate. Alguns d’aquest documents són:
Abstractes de les ponències
Presentacions dels ponents
CV dels ponents
Vídeos i fotografies
Entrevistes
Conclusions
Articles
Bibliografia general recomanada
Premsa
En el cas de les presentacions, el partner científic es responsabilitza de sol·licitar
l’autorització dels ponents participants, per tal de disposar d’una còpia digital en format
no editable per a la disseminació del contingut presentat.
Per completar la informació sobre l’activitat, B·Debate realitza un vídeo seguint criteris
estratègics, científics i divulgatius. El partner científic és l’encarregat d’indicar a
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B·Debate els investigadors de major rellevància científica i/o estratègica per participarhi. La finalitat última del vídeo és fer ressò dels objectius, importància, singularitat,
potencial impacte i resultats de la reunió de treball.
Finalment, el partner científic ha d’elaborar i lliurar a B·Debate un article resum
(extensió aproximada de 7.000 – 9.000 caràcters) sobre la rellevància científica i
estratègica de l’activitat. L’article s’ha de lliurar en un termini màxim de 30 dies des de la
celebració de l’activitat.
El partner científic inclourà a B·Debate i farà referència a l’activitat en els actes i en tota
aquella documentació (informes, articles, entrevistes, etc.) originats i/o derivats arran de
l’activitat i/o de la participació del partner científic a la mateixa.

Emplaçament i equipaments
B·Debate aporta les instal·lacions i els serveis adequats per a la correcta execució de
l’activitat, tant a nivell d’aforament d’assistents i dinàmica prevista en el format, com
pels requeriments tècnics i multimèdia necessaris. Es posa a l’abast de l’organització
els equipaments necessaris per a dur a terme l’activitat.
L’espai on principalment es duen a terme les activitats de B·Debate és CosmoCaixa
Barcelona, c/ Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona. CosmoCaixa compta amb diferents
aules i auditoris, amb capacitat per a 60, 190, o 312 persones assegudes i disposa
d’espais i instal·lacions annexes per a serveis d’alimentació (dinars, pauses cafè),
recepció i inscripció de participants, reunions i rodes de premsa. Tots els espais estan
dotats d’equipament audiovisual i connexió wi-fi d’accés gratuït i un ordinador portàtil
PC.
Despeses de viatge
B·Debate es fa càrrec de les despeses del viatge dels ponents (internacionals i
nacionals) inclosos al conveni de col·laboració.
La gestió, emissió i coordinació dels bitllets (avió o tren) es realitza a través de
l’operador de viatges designat per B·Debate que s’encarrega de gestionar els viatges
directament amb els ponents.
La categoria de les despeses cobertes són en classe turista. Excepcionalment, es podrà
contractar una classe superior en coordinació amb l’operador de viatges de B·Debate i
només en el cas que sigui el propi ponent qui assumeixi la diferència de preu.
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Despeses d’allotjament
B·Debate coordina i, si és el cas, assumeix econòmicament l’allotjament dels ponents,
inclosos a l’acord de col·laboració. L’allotjament es selecciona amb criteris de qualitat (4
estrelles) i proximitat a l’emplaçament on s’ha de celebrar l’activitat. La coordinació de
l’allotjament inclou la gestió, reserva i pagament d’habitacions dobles d’ús individual
amb servei d’esmorzar inclòs.
Es cobreixen únicament aquelles pernoctacions necessàries per dur a terme l’activitat,
sempre tenint en consideració les arribades i sortides dels ponents (normalment no més
d’un dia abans ni desprès de l’activitat).
Totes les condicions i serveis extres que els ponents desitgin, podran ser gestionats a
través de l’operador que ofereix B·Debate, sempre que sigui possible i sense que el
B·Debate n’assumeixi el cost. El partner científic o bé el responsable directe de la
despesa generada (el ponent) seran els responsables finals de les despeses
addicionals no cobertes en el conveni de col·laboració.
Desplaçaments
B·Debate és el responsable d’organitzar i coordinar els desplaçaments necessaris per a
dur a terme el programa de l’activitat. Les despeses cobertes corresponen a les
executades a la ciutat de Barcelona. No es cobreixen les despeses realitzades pels
ponents al país d’origen.
Els conceptes inclosos en aquest apartat són:
- Trànsfers Aeroport-hotel i hotel-Aeroport a Barcelona.
- Desplaçaments fins l’emplaçament de l’activitat (si és necessari).
- Altres activitats previstes al programa (si és necessari).
Serveis d’alimentació
B·Debate es responsabilitza de l’organització dels serveis d’alimentació en espais
propers a l’activitat per tal d’afavorir la dinàmica prevista en l’execució del programa. Els
conceptes inclosos corresponen a pauses cafè i dinars.
Altres serveis associats
B·Debate assumeix les tasques de secretaria tècnica de l’activitat. Algunes d’aquestes
tasques són: coordinació de les inscripcions, registre i benvinguda, landyards, lliurament
documentació, preparació d’espais de treball i reunions, obsequis institucionals als
ponents, entre d’altres.
Altres conceptes a considerar per la correcta organització, execució i l’assoliment dels
objectius de l’activitat són:
Fotògraf.
Servei de traducció.
Serveis audiovisuals.
Atenció protocol·lària addicional.
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Ocasionalment, B·Debate organitza una activitat complementària d’interès pels ponents
i assistents a les activitats, al que s’hi convida a tots els ponents i participants a les
jornades i a representants de les entitats vinculades a l’organització de l’activitat.
B·Debate reserva la possibilitat de convidar a experts que puguin tenir o ser d’interès
per a les persones i organitzacions que participen a l’activitat. L’objectiu últim és afavorir
el coneixement sobre la recerca a Catalunya, per part dels investigadors internacionals
convidats i potenciar les possibles vies de col·laboració amb científics, experts i agents
locals en l’àmbit de la recerca. B·Debate s’encarrega de l’organització i en gestiona
totes les invitacions i confirmacions.

Un cop seleccionada i inclosa una proposta en el Programa anual d’activitats, en cas de
no acceptació o incompliment dels acords assolits per les parts, es considerarà nul·la la
proposta i es procedirà a seleccionar la primera proposta en reserva segons la
classificació realitzada pel Comitè Científic en el procés d’avaluació.

No acceptació de les condicions del conveni
En cas que els sol·licitants declinin les condicions incloses en el conveni de
col·laboració, es procedeix a la cancel·lació de la proposta i se selecciona la primera
proposta en reserva segons la classificació realitzada pel Comitè Científic en el procés
d’avaluació.
Incompliment dels compromisos dels convenis
En cas d’incompliment dels acords establerts en el conveni, es procedeix
immediatament a la cancel·lació de l’activitat. Arribat aquest cas, els partner científic no
podrà presentar noves propostes de debat en un període de dos anys.
Addicionalment, B·Debate tindrà dret a ser rescabalat pels danys i perjudicis ocasionats
com a conseqüència d’aquest incompliment.
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