Contractació d'investigadors
distingits en el marc de la
convocatòria d'ajuts Beatriz
Galindo
Acord CG/2019/05/05, de 8 d’octubre de 2019, del Consell
de Govern, pel qual s'aprova la contractació
d'investigadors distingits en el marc de la convocatòria
d'ajuts Beatriz Galindo
Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
Vicerectorat de Política Científica

ACORD PER A LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL
PROGRAMA BEATRIZ GALINDO

INVESTIGADOR DEL

Antecedents i fonaments de dret
Per Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ECD 365/2018, de 23 de març,
(BOE núm. 96) es van aprovar les bases per a la concessió i es van convocar, per primer
cop, els ajuts Beatriz Galindo.
Aquests ajuts, adreçats a les universitats públiques, tenen com a objectiu l’atracció de
talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l’estranger, per
tal d’afavorir la captació i la formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en
sectors d’interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i la competitivitat del
personal docent i/o investigador a les universitats espanyoles.
La modalitat de contractació prevista a la convocatòria per al personal contractat en
virtut d’aquests ajuts és el contracte d’Investigador Distingit establert a la Llei de la
Ciència previst en l’article 23 de la Llei 14/2011, de 1 de juny de la Ciència, la Tecnologia
i la Innovació. I s’estableixen dos modalitat d’ajuts: sènior i junior.
Com a resultat d’aquesta convocatòria, a la UPC se li han assignat 4 ajuts, en la
modalitat junior, que han de servir per a la contractació de 4 investigadors, seleccionats
pel panell internacional d’experts previst a la mateixa convocatòria.
El text refós del Manual de Gestió Laboral de la Recerca, aprovat per l’Acord del Consell
de Govern CG/108/2015, d’11 de juny, no contempla –per inexistents en el moments de
l’aprovació- ajuts externs per a la contractació de personal Investigador Distingit, com sí
ho fa per a la contractació com a personal postdoctoral.
En tot cas, per als contractes d’Investigadors Distingits el Manual ha previst que
correspon al Consell de Govern, a través de la Comissió de Recerca, la vehiculació dels
mecanismes necessaris per garantir que el currículum de les candidates o candidats era
equiparable a la de Directores o Directors d’Investigació, la retribució dels quals pren
com a base.
Per tot l’exposat, en exercici de les competències previstes a l’article 59 dels Estatuts
de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Consell de govern formula el següent
ACORD
Primer.- L‘avaluació positiva de les persones candidates als ajuts Beatriz Galindo en la
modalitat junior realitzada pel panell internacional d’experts previst a la convocatòria és
un element de valoració suficient per a la contractació com a Investigador Distingit.
Segon.- Les retribucions del personal contractat a l’empara dels ajuts Beatriz Galindo
junior seran les establertes al vigent Conveni Col·lectiu per a la categoria de Director o
Directora d’Investigació.
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