
     

 

  

 

 

 
 

 
 

Criteris de valoració i priorització de les sol·licituds d’ajuts per a la 
contractació de personal investigador novell, per a l’any 2022 (FI 2022) 
 

La resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores i la resolució RESOLUCIÓ REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la qual 

s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 

hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2022 (FI), estableix 

en la base 11 que l’avaluació i selecció de sol·licituds es realitzarà tenint en compte la 

priorització de les universitats i centres de recerca, d’acord amb els criteris establerts en 

el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya, la base de la convocatòria i els propis 

de la política científica de l’IBEC. 

 

Per tal de prioritzar les sol·licituds presentades a la convocatòria 2022, la Direcció de 

l’IBEC ha nomenat una Comissió de selecció composta per: 

 

- Elena Martínez, deputy director en talent & training  
- Paul Verschure/Anna Mura, responsable del grup de recerca “Synthetic, Perceptive, 

Emotive and Cognitive Systems (SPECS)” 

- Eduard Torrents, responsable del grup de recerca “Bacterial Infections: 

Antimicrobial Therapies” 

- Irene Marco, responsable del grup de recerca “Molecular Imaging for Precision 

Medicine” 

- Josep Samitier Martí, Director de l’IBEC  

 

 

Els criteris que seran aplicats per la Comissió de selecció són: 

 

 

1. Únicament es prioritzaran les sol·licituds en què es doni, a més dels requisits 

establerts per la convocatòria, la condició de que el director del projecte de recerca 

del beneficiari estigui vinculat a l’IBEC. 

 

2. La puntuació total atorgada per sol·licitud es calcularà en base als següents criteris: 

 

 

• Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata 

(40%) 

 

Aquesta nota es calcularà de la manera següent: 

 

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura 

tindrà un pes del 80% en el total de la nota d’aquest apartat. 

La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%. 

La nota del màster només es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de 

l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud. 

http://www.ibecbarcelona.eu/specs
http://www.ibecbarcelona.eu/specs
http://www.ibecbarcelona.eu/research-groups/Bacterial+Infections%3A+Antimicrobial+Therapies
http://www.ibecbarcelona.eu/research-groups/Bacterial+Infections%3A+Antimicrobial+Therapies
https://ibecbarcelona.eu/research-groups/Molecular+Imaging+for+Precision+Medicine
https://ibecbarcelona.eu/research-groups/Molecular+Imaging+for+Precision+Medicine


     

 

  

 

 

 
 

Si accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es 

tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient de 

grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura.  

 

Els expedients dels candidats amb la titulació en centres estrangers seran avaluats 

d’acord amb els criteris que estableixen les bases reguladores i la convocatòria FI. 
 

 

 

• Valoració del grup de recerca (30% de la nota).  

 

Es valorarà el grup de recerca que ha d’acollir al candidat segons l’avaluació del 

Comitè Científic Internacional segons la següent taula d’equivalència: 

 

Classificació del 

grup de recerca 

Puntuació  

(0-3) 

A+ 3.0 

A 3.0 

A- 2.9 

B+ 2.8 

B 2.6 

B- 2.4 

C 2.2 

 

Únicament es podrà sol·licitar un ajut FI-2022 per grup de recerca. 

 

Dintre de cada grup de recerca podrà presentar candidat/a aquell personal 

investigador que sigui investigador/a principal de projecte de recerca competitiu, 

contracte o conveni de recerca actiu (on es vincularà la tesi de la persona 

candidata). 

 

 

• Política Científica de l’entitat (30% de la nota). 

 

Atenent a la multidisciplinarietat de l’IBEC i per evitar les diferències que es 

produeixen entre els expedients dels candidats atenent els estudis en els quals 

s’han titulat, es calcularà la nota normalitzada del candidat en relació a la nota 

mitjana obtinguda en el curs 2020-2021 pels estudiants que han finalitzat la 

mateixa titulació en la Universitat de Barcelona o la Universitat Politècnica de 

Catalunya, tant en el cas de grau com en el de màster, seguint els pesos de 

l’apartat a). 

 

La nota normalitzada N és calcularà: 

 

N=Ngrau/N_mitjana_grau[UB o UPC] x 0.8 

+ 

Nmaster/ N_mitjana_master[UB o UPC] x 0.2 



     

 

  

 

 

 
 

 

En cas que no existeixin els estudis cursats pel candidat ni a la UB ni a la UPC, la 

nota del candidat es compararà amb la de l’ensenyament de la UB o la UPC més afí 

al realitzat per l'estudiant. 

 

Aquesta nota normalitzada del candidata tindrà un pes del 80% dins de la Política 

Científica de l’entitat. 

 

També es valoraran les Publicacions científiques del primer quartil segons el JCR on 

el candidat aparegui com a primer autor. Per cada publicació d’aquestes 

característiques s’incrementarà un 10% la puntuació a l’apartat de Política Científica 

fins un màxim del 20%. 

 

 

En cas d’empat es tindran en compte els següents apartats del currículum del 

candidat: Estades de recerca a l’estranger, Experiència docent o de recerca. 

 

 
 

3. Els criteris de priorització general de les sol·licituds presentades seran: 

 

• Ordenació general de les sol·licituds en funció de la puntuació total atorgada. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 15 d’ octubre del 2021. 


