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AJUTS DESTINATS A UNIVERSITATS, CENTRES DE RECERCA I 
FUNDACIONS HOSPITALÀRIES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER L’ANY 2020(FI2020)-
CRITERIS DE PRIORITZACIÓ IISPV 
 
 
D’acord amb l’establert en la resolució EMC/2459/2019 de 25 setembre de 
2019, per la qual s’aproven les bases reguladores i Resolució EMC/2380 
/2019 de 16 de setembre, s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l’any 2020 (FI). 
 
Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques que entre l’ 01 de Gener 2017 
i la data de presentació de la sol.lictud, hagin superat els requisits 
per accedir al programa de doctorat d’acord amb el que preveu l’art. 6 
RD99/2011 de 28 de Gener ( aquest dates s’amplien en el cas de baixa 
maternitat, discapacitat o malaltia greu), o en el moment de la incorporació 
a l’ entitat d’adscripció estiguin matriculades a un programa de 
doctorat d’una universitat catalana en el curs 2019-2020. 
 
Les sol·licituds presentades a l’IISPV es prioritzen d’acord amb els criteris 
següents: 
 
 

A) La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la 
llicenciatura grau o diplomatura (40%). 

 
Aquesta nota es calcularà de la manera següent, en funció de si el 
candidat/a disposa d’estudis de màster. Els valors s’obtindran dels 
documents oficials lliurats a la sol·licitud. 
    
Nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o 
diplomatura tindran un pes del 80% en el total de la nota + 20% de la nota 
mitjana ponderada dels estudis de màster. 
 
Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster o no 
han finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud, només es tindrà en 
compte la nota mitjana de l’expedient de grau, llicenciatura, enginyeria o 
diplomatura en un 100%. 
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B) La valoració del grup de recerca on s’integri la persona candidata 
(30%): (01/01/2015-14/10/2019) 
 

1- Valoració de les 10 millors publicacions, amb filiació IISPV, del 
director de tesis de revistes de primer i segon quartil, JCR 2018, 
indicant autor sènior o de correspondència (15%)  

 
2- Projectes d’investigació concedits al IISPV finançats en els que 

intervé el grup IISPV. (15%) 
 
C) Política científica de l’IISPV (30%) : 
     (01/01/2015-14/10/2019) 
 

1- Transferència en forma de patents registrades, models d’utilitat o 
guies clíniques IISPV. (15%). 

 
2- Participació en seminaris i jornades de l’ IISPV. Participació del grup 

de recerca en el cicle de seminaris i les jornades organitzades per 
l’Institut. (10%). 

 
3- El responsable del grup te un contracte o ha estat contractat a través 

del programa Ramon y Cajal, Miguel Servet o equivalent” (5%) 
  
 
És podran presentar en aquesta convocatòria els grups que siguin 
consolidats i emergents en l’IISPV.  
 
 
 
Reus, 15 de Setembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
Sra. Elisabet Galve Aixa 
Directora d’ administració i operacions 
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