Vall d'Hebron
Institut de Recerca

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ INTERNS PER LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A
LA

CONTRACTACIÓ

DE

PERSONAL

INVESTIGADOR

PREDOCTORAL

EN

FORMACIÓ (FI-2023)
La convocatòria té com a objectiu l’adjudicació de les candidatures als ajuts predoctorals
de l’AGAUR 2022 (FI-DGR 2023) a través d’un procés intern de priorització.
Tanmateix, cada investigador/a responsable només podrà gaudir d’un d’aquests
ajuts en actiu (AGAUR o VHIR) llevat que la persona que gaudeix de l’ajut (AGAUR o
VHIR) estigui en el seu últim any.

1. Requisits

1.1. Requisits referents a les persones sol·licitants:
Podran optar a aquesta convocatòria aquelles persones que reuneixin totes les
condicions recollides a l’article 4.1 de les Bases Reguladores de la convocatòria FIDGR 2023 de l’AGAUR, a la data de finalització del període de presentació de les
sol·licituds.
a. Haver superat els requisits per accedir al programa de doctorat entre l’1 de gener
de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Excepcionalment, aquest termini
s’ampliarà tres anys (fins a l’1 de gener de 2017) si, després d’haver superat els
estudis per accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha estat en una
de les situacions següents:
- Ha gaudit d’un període de baixa per maternitat.
- Ha tingut a càrrec menors de sis anys.
- Ha tingut a càrrec persones amb una discapacitat física, psíquica o
sensorial legalment reconeguda.
- Ha patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció
de cirurgia major o un tractament en un centre hospitalari i que provoqui la
incapacitació temporal per a l’ocupació o l’activitat habitual de la persona
durant un període continuat mínim de 6 mesos.
- Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l'article a la Llei de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
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- Té reconegut l'estatus de persona refugiada segons la Convenció de
Ginebra de 1951.
b. Disposar d’una nota mitjana mínima d’expedient acadèmic per als estudis de grau
o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).

c. En el moment de presentar la sol·licitud, no estar en possessió de cap títol de
doctorat ni haver gaudit de cap ajut per a la contractació de personal investigador
FI ni de cap ajut FI SDUR. Tampoc poden haver gaudit de més de 12 mesos de
cap altre contracte específic de personal investigador predoctoral en formació.

d. En el moment d'iniciar el contracte objecte de l'ajut, les persones candidates han
d'estar admeses o matriculades al programa de doctorat dins del sistema
universitari de Catalunya del curs acadèmic que estableixi la convocatòria
corresponent.
e. Cada persona candidata només pot constar com a tal en una sol·licitud.
1.2. Característiques referents a l’investigador o investigadora responsable
L’investigador o investigadora responsable de la persona sol·licitant haurà de reunir
totes les condicions d’acord amb l’article 4.2 de les Bases Reguladores de la
convocatòria FI-DGR 2023 de l’AGAUR, en el moment de finalització del període de
presentació de les sol·licituds:
a. Disposar del títol de doctor o doctora.

b. Ser investigadors principals o membres d'un projecte de recerca competitiu,
contracte o conveni de recerca o de transferència. En el cas del projecte ha d’estar
finançat en una convocatòria competitiva i gestionat pel VHIR. En el cas dels
convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir
un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros. No es consideren projectes
de recerca competitius els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la
Generalitat de Catalunya (SGR) ni els ajuts que tenen per objecte la incorporació
de personal investigador.
c. Pertànyer a un grup de recerca del VHIR.
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d. Avalar un únic candidat/a en el marc d’aquesta Convocatòria.

e. No tenir en actiu com a investigador/a principal cap ajuda en actiu de les
convocatòries VHIR i/o AGAUR prèvies regides per aquest procés de priorització
llevat que la persona que gaudeix de l’ajut (AGAUR o VHIR) estigui en el seu últim
any.
f.

En cas que l’investigador/a responsable es jubili en una data posterior a la
concessió de la beca, s’haurà de canviar d’investigador/a responsable del
candidat/a.

2. Sol·licitud i documentació a presentar per la priorització interna.
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que s'enumera a
continuació:
a.

Còpia del certificat acadèmic amb la nota mitjana i data de finalització de la
llicenciatura, grau, diplomatura o enginyeria. En cas d’estudis fets al estranger,
l’expedient ha d’anar acompanyat de les declaracions d’equivalència calculades,
d’acord amb el que disposa el Ministeri d’Educació i Formació Professional en el
següent enllaç.

b.

Si es disposa, còpia de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, amb la nota
mitjana i data de finalització.

c.

Document Annex normalitzat de l’AGAUR que es pot emplenar en català, castellà
o anglès.

d.

Plantilla Excel normalitzada amb les publicacions de la persona candidata.

e.

PDF de la primera pàgina, i eventualment la pàgina on consti l’autoria, dels articles
presentats per la persona candidata.

f.

PDF amb els certificats oficials que acreditin les estades formatives extra curriculars
on ha de constar la durada.
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g.

Acreditació per l’ampliació del període avaluable per una de les causes esmentades
a l’apartat 5 d’avaluació de candidatures.

Per a l’avaluació de les candidatures i per a la resolució de les al·legacions i recursos
contra les llistes provisional i final de candidats, es tindran en consideració únicament i

exclusivament els documents aportats per la persona candidata juntament amb la seva
sol·licitud en el temps i forma específics exigits en aquesta Convocatòria, no essent
admissible l’esmena d’errors i/o omissions en la presentació de documentació.
Tota la documentació sol·licitada s’haurà d’enviar per correu electrònic, dins el
termini fixat al punt 6 d’aquest document, a ajuts@vhir.org.
Cada persona candidata només podrà presentar una sol·licitud. A més, la presentació de
la sol·licitud suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

3. Dades de caràcter personal
Amb la presentació de la sol·licitud, les persones candidates accepten passar a formar part
del registre i arxiu del VHIR amb l’objecte de gestionar i tramitar, tant la valoració com la
concessió i l’adjudicació, pagament i seguiment de l’ajut, de conformitat amb allò disposat
en la present convocatòria.
Les persones sol·licitants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o
oposició de les seves dades dirigint-se per escrit a la Direcció del VHIR (Passeig Vall
d’Hebron, 119-129, Edifici Mediterrània, 2a planta, 08035, de Barcelona) adjuntant una
fotocòpia del DNI.

4. Termini de presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la documentació fins a les 14 hores del dia
28 de novembre del 2022.

5. Avaluació i selecció de les candidatures
La concessió d’aquests ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de
conformitat amb els criteris de valoració que tot seguit s’exposen.
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L'avaluació i priorització de les candidatures presentades serà portada a terme per la
Comissió d’Avaluació Interna del VHIR.

Si en el decurs de la validació es detecten irregularitats en la informació presentada, es
deixarà a criteri de la Comissió d’Avaluació l’abast de la penalització que s’aplicarà a tal
efecte. El/la presidenta de la Comissió Interna d’Avaluació serà el/la responsable d’emetre
i publicar la llista provisional i definitiva de concessions, així com de rebre les al·legacions
contra la llista provisional i remetre-les a la Comissió d’Avaluació per a la seva resolució
per majoria simple.

Les sol·licituds es prioritzaran en conformitat amb els criteris següents (basats en 10
punts):
A. Valoració de la persona candidata (7 punts màxim).

1. Fins a 6 punts: Expedient acadèmic:
i.

Nota mitjana dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o
diplomatura. Tindrà un pes del 80% en el total de la nota d’aquest
apartat, si l’estudiant té màster avaluable com s’indica en l’apartat
següent. Si no és així, la nota mitjana dels estudis de grau, llicenciatura,
enginyeria o diplomatura tindrà un pes del 100%.

ii.

Nota dels estudis de màster. La nota del màster només es tindrà en
compte si ja es disposa de la nota mitjana de l’expedient en el moment
de presentar la sol·licitud. Tindrà un pes del 20% de la nota d’aquest
apartat.

2. Fins a 1 punt: Altres mèrits:
i.

Fins a 0.2 punts per estades formatives de recerca fora de l’expedient
curricular. No es computaran en cap cas estades al propi grup amb el
que demanes la beca/contracte. S’assignarà la següent relació de punts:
160-480 h (de 1 a 3 mesos)= 0.05
480-960 h (> 3 a 6 mesos)= 0.1
960-1920 h (>6 a 12 mesos)= 0.15
>1920 h (>12 mesos)= 0.2
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ii.

Fins a un màxim de 0.8 punts en concepte de publicacions. La persona
candidata seleccionarà els 5 millors articles originals (no s’acceptaran
reviews, ni capítols de llibre, ni cartes, ni editorials, ni articles d’opinió ni
consortiums) en el període comprès entre 2016 (inclòs) fins el període
de presentació de sol·licituds.

1r autor

2n autor

3r o posterior

1D

0.8

0.4

0.2

1Q

0.6

0.3

0.1

2Q

0.2

0.1

0.05

El període avaluable s’ampliarà si la persona candidata justifica qualsevol dels supòsits que
s’esmenten a continuació:
a) Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat;
b) Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària
i requereixin una dedicació especial;
c) haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als
sis
mesos.
En el supòsit de a), l’ampliació del període de baixa per maternitat és 18 mesos per cada
fill/a nascut/da abans o després d’obtenir el doctorat. En cas de que el sol·licitant pugui
demostrar un permís més extens, el període d’elegibilitat serà ampliable pel temps total
gaudit fins el moment de la sol·licitud. L’ampliació del període de baixa per paternitat
correspondrà al temps gaudit acreditat per cada fill/a nascut/da abans o després d’obtenir
el doctorat.
En el supòsit de b) o c) l’ampliació és d’un any en total. Aquests períodes d’interrupció
s’han d’indicar i acreditar en el moment de presentar la sol·licitud.

El JCR que s’utilitzarà pel càlcul serà el de l’any 2020.

Les publicacions es puntuaran de la següent manera:

a.

0.8 punts per primer autor, al primer decil

b.

0.6 punts per primer autor, al primer quartil

c.

0.2 punts per primer autor, al segon quartil

d.

0.4 punts per segon autor, al primer decil

e.

0.3 punts per segon autor, al primer quartil

f.

0.1 punt per segon autor, al segon quartil
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g.

0.2 punts per tercer autor o posterior, al primer decil

h. 0.1 punts per tercer autor o posterior, al primer quartil
i.

0.05 punts per tercer autor o posterior, al segon quartil

B. Valoració científica de l’investigador o investigadora responsable de la persona
candidata (3 punts màxim).
S’atorgaran directament 3 punts en aquest apartat, en cas de que l’investigador/a
responsable sigui investigador/a principal d’un projecte de recerca al qual s’adscriu la
persona sol·licitant, i aquest projecte està finançat en una convocatòria competitiva i
gestionat pel VHIR. Aquesta informació serà comprovada per l’equip de gestors/res de
la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva del VHIR.

6. Resolució provisional i al·legacions
Una vegada valorades i puntuades totes les candidatures vàlidament presentades, la
Comissió d’Avaluació emetrà i publicarà, a través del seu/va President/a, una llista
provisional de candidats/es ordenats/des de major a menor puntuació obtinguda. S’obrirà
un període d’al·legacions de 5 dies naturals improrrogables per tal que les persones
candidates puguin realitzar les al·legacions que considerin oportunes.
Les persones candidates que desitgin formular al·legacions hauran d’emplenar el formulari
model, que els facilitarà la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva del VHIR. Aquest
document s’haurà de signar i enviar escanejat a la Unitat de Projectes (ajuts@vhir.org).
Només seran considerades vàlides les al·legacions realitzades a través d’aquest format.
La Comissió d’Avaluació serà competent per resoldre les al·legacions per majoria simple.
La Comissió d’Avaluació haurà de resoldre les al·legacions a través de resolució
motivada.

7. Llistat final i recurs
Una vegada les al·legacions contra la llista provisional s’hagin resolt per la Comissió
d’Avaluació, aquesta, a través del seu president/a, farà pública la llista final i obrirà un
període de 2 dies naturals improrrogables per presentar recurs davant el CCI del VHIR.
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El CCI del VHIR serà competent per resoldre els recursos contra la llista final en la forma
prevista en la seva normativa pròpia.

La resolució del CCI del VHIR no serà susceptible de cap altre recurs.
8. Resolució definitiva i adjudicació dels ajuts
Un cop el CCI hagi resolt els recursos contra la llista final, aquest, a través del seu/va
President/a, farà pública la llista definitiva de persones candidates ordenades de major a
menor puntuació obtinguda. La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant
la seva publicació en la web del VHIR i en el taulell d’anuncis.
L’adjudicació dels ajuts l’establirà la pròpia AGAUR, un cop el VHIR hagi notificat el llistat
de priorització interna corresponent. Les persones beneficiades amb els ajuts disponibles
que marqui l’AGAUR seran, conseqüentment, les que hagin obtingut la major puntuació.
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