Convocatòria ajuts PQS/PTS

Acord núm. C G / 2 0 1 8 / 0 1 / 1 9 del Consell de Govern pel qual s’aprova la
convocatòria ajuts PQS/PTS.

•

Document proposta informat favorablement per la Comissió de Recerca del
Consell de Govern de 02/02/2018

Vicerectorat de Política Científica
Barcelona, 22/02/2018

Convocatòria dels Ajuts per a la contractació de personal de
Recerca (PQS/PTS) 2018
Introducció
Tal com estableix l’acord núm. 91/2010 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Normativa
del Programa de Tècnics de Suport a la Recerca (PTS/PQS), modificada per l’Acord núm.
105/2013 del Consell de Govern i, atès que la majoria d’ajuts concedits fins al moment finalitzen
la seva vigència a 31 de març de 2018, és el moment de fer una nova convocatòria.
L’objectiu d’aquests ajuts, és augmentar el suport a la recerca mitjançant l’atorgament d’ajuts
econòmics als grups i centres de recerca de la UPC per a la contractació de personal vinculat a
la recerca.

Modalitats i característiques dels ajuts
Ajuts per a la contractació de personal qualificat de suport (endavant PQS). Els contractes
celebrats a l’empara dels ajuts de PQS hauran de ser de Grup 1 i el valor dels ajuts serà de
18.000€/any.
Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport(endavant PTS). Els contractes celebrats
a l’empara dels ajuts de PTS hauran de ser de Grup 2 o 3 i el valor de l’ajut serà de 16.000€/any.
Ajuts per a la contractació d’investigadors de projecte categoria equivalent postdoctoral. El
valor dels ajuts serà de 10.500€/any.
Ajuts per a la contractació d’investigadors de projecte categoria equivalent investigador
ordinari. El valor dels ajuts serà de 15.000€/any.
Ajuts per a la contractació d’investigadors de projecte categoria equivalent director de recerca.
El valor dels ajuts serà de 18.000€/any.
Els ajuts tindran seran de tres durades diferents (3, 2 i 1 anys). El seu nombre dependrà de la
disponibilitat pressupostària aprovada per al l’exercici 2018 i següents que vindrà consignada a
la partida G/64500/GEN, però, en tot cas, es distribuirà de manera que aproximadament el 33%
del mateix es concedeixi per a ajuts de 3 anys, un altre 33% per a ajuts de 2 anys i, el 33% restant,
per a ajuts d’1 any.
Aquest sistema permetrà fer cada any una convocatòria per renovar una tercera part dels ajuts
tenint present cada vegada la disponibilitat pressupostària i amb la possibilitat d’ajustar els
criteris de selecció.

Presentació de propostes
Les sol·licituds podran ser avalades per un o varis grups o centres de recerca de la UPC (Acord
núm. 120/2014 del Consell de Govern) però hauran de ser signades per un únic representant
que serà considerat com a responsable de l’ajut.
Les sol·licituds hauran de presentar-se entre el 23 de febrer i el 2 de març a la seu electrònica
de la UPC. La signatura de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part del grup/s o centre/s de
recerca, de la despesa que genera la contractació un cop descomptat el finançament per part
de la universitat.
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A la sol·licitud, el grup/s o centre/s de recerca de la UPC haurà d’annexar un document
explicatiu, d’un màxim d’una pàgina, sobre l’interès de l’ajut per al del grup/s o centre/s de
recerca i per a la universitat.
Tota la documentació i instruccions relatives a aquesta convocatòria seran publicats al web
http://www.ctt.upc.edu.

Criteris d’avaluació
Les diferents propostes seran avaluades amb els següents criteris:
•

•
•
•

•

50% per la producció científica del grup o centre de recerca al qual pertanyi el
responsable de l’ajut durant els anys anteriors.
o 60% en base als punts PAR/EDP
o 40% en base als punts PATT/EDP
10% pel factor de creixement dels PAR/EDP i PATT/EDP del grup o centre de recerca al
qual pertanyi el responsable de l’ajut.
15% pel nombre total de PDI del grup/s o centre/s de recerca
25% per l’interès de l’ajut per al del grup/s o centre/s de recerca i per a la universitat.
Aquest ítem serà valorat per una comissió formada pel vicerector de política de
científica, el vicerector de transferència de coneixement i innovació, delegat del rector
per a la Política de Personal Docent i Investigador, i dos membres de la comissió de
recerca del consell de govern.
Per evitar que uns pocs grups rebin una part substancial dels ajuts, les sol·licituds
consecutives d'un mateix grup o centre de recerca seran penalitzades amb un factor de
correcció α d'acord amb el que es descriu a la taula següent:

T < 15
15 ≤ T < 30
30 ≤ T

α = 0,9

α = 0,7

α = 0,5
Si (M ≤ 1 i N = 2)
o (M = 1 i N ≤ 2)
Si (M ≤ 1 i N = 2) Si (M ≤ 2 i N = 3)
o (M = 1 i N ≤ 2) o (M = 2 i N ≤ 3)
Si (M ≤ 1 i N = 2) Si (M ≤ 2 i N = 3) Si (M ≤ 3 i N = 4)
o (M = 1 i N ≤ 2) o (M = 2 i N ≤ 3) o (M = 3 i N ≤ 4)

α = 0,3
Si M > 1 o N > 2
Si M > 2 o N >3
Si M > 3 o N > 4

on T és el nombre del PDI que forma part del Grup de Recerca responsable de l’ajut (tamany del
Grup de Recerca), N és el nombre de sol·licituds amb més prioritat a las que dona suport el grup
de recerca del responsable i M és el nombre de sol·licituds amb més prioritat que tenen un
responsable del mateix grup de recerca.
Un cop avaluades les candidatures, el vicerector presentarà a la Comissió de Recerca la llista
prioritzada de candidatures beneficiàries d’un ajut per a la seva aprovació, si s’escau. La data
d’inici efectiu de l’ajut serà l’1/04/18.
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Calendari d’actuacions
Aprovació de la convocatòria per part del Consell de Govern

22-feb-18

Publicació de la convocatòria:

23-feb-18

Termini presentació sol·licituds

23-feb-18 a 2-mar-18

Publicació del llistat de sol·licituds

5-mar-18

Aprovació de la priorització per part de la C. de Recerca

14-mar-18

Inici dels ajuts

1-abr-18
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