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Resolució del Vicerector de Projecció i Internacionalització de la Universitat de Barcelona, de 25 

d’octubre de 2017, per la qual es convoquen ajuts en el marc del Programa d’Intensificació de 

l’Activitat Investigadora 2017 

 

 

La Universitat de Barcelona, pretén potenciar les activitats d’innovació i de transferència tecnològica dels 

grups de recerca que duen a terme activitats de recerca no competitiva. Amb aquest objectiu, el 

Vicerectorat de Projecció i Internacionalització destinarà recursos específics per a incentivar l’activitat 

investigadora d’aquests grups, amb la contractació, durant el curs 2017-2018 o el primer semestre del 

2018-219, de professors/es associats/des. 

 

Aquestes contractacions han de permetre que els/les adjudicataris/àries puguin dedicar part del seu 

encàrrec acadèmic a la recerca i a la transferència de coneixement, tecnologia i innovació.  

 

Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,  

 

RESOLC 

 

Primer.- Convocar ajuts en el marc del Programa d’Intensificació de l’Activitat Investigadora 2017, en els 

termes fixats en aquesta convocatòria, les condicions del qual figuren a les bases que s’annexen. 

 

Segon.- Destinar a aquesta convocatòria d’ajuts l’import total de 60,000 euros, que aniran a càrrec del 

pressupost 2017 del Projecció i Internacionalització (aplicació pressupostària 

D/687000300/R2014A/G00 amb fons EFUP0JA006 i element pep UP0JA006)  

 

Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de “Finançament de la Recerca” i 

de la Fundació Bosch i Gimpera i comunicar-la als professors i investigadors de la UB. 

 

Vicerector de Projecció i Internacionalització 

Àlex Aguilar Vila 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2017 

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb 

l’establert en l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar 

recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el 

termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, segons el que estableix 

l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs potestatiu de reposició, en el termini 

d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. 

En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o presumpte del 

recurs potestatiu de reposició, d’acord amb allò que predisposen els articles 116 i ss. De la llei 30/1992, de 26 de novembre de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener. 



 

 

Annex 

Bases de la convocatòria 

 

1. Objecte de la convocatòria. 

 

1.1 L’objecte de la present convocatòria és donar suport a grups de recerca que tinguin un alt 

nivell d’activitats de transferència, en la modalitat de contractació d’R+D+i amb tercers, per tal 

que hi hagi professors/es-investigadors/es a temps complet, que puguin dedicar-se de manera 

prioritària a aquestes activitats durant un període d’un any. 

 

1.2 L’ajut que percebrà el beneficiari serà de 5.000 euros, que es destinaran a contractar un 

professor associat que es faci càrrec d’una part de la docència que té assignada el beneficiari i 

que es deixa d’impartir  per raó de la intensificació. La docència del professor associat serà la 

que deixi el PDI que rep l’ajut o algun membre del seu grup TECNIO i, per aquest motiu, la 

persona contractada haurà d’acreditar tenir formació suficient per a impartir la docència reduïda. 

La dedicació del professorat associat contractat serà de 3+3. El beneficiari podrà proposar una 

dedicació de 4+4 o 6+6 si es fa càrrec de la diferencia 

 

1.3 Aquesta convocatòria comprèn una única modalitat i caldrà acreditar l’acompliment des 

requisits establerts a la base 2.2 d’aquesta convocatòria. Aquest ajut s’atorgarà 

automàticament, sense necessitat de valoració prèvia.  

 

 

2. Beneficiaris/àries. 

 

2.1 Poden ser beneficiaris/àries d’aquesta convocatòria els professors/es-investigadors/es de la 

UB a temps complet que reuneixin els requisits que s’especifiquen a continuació. Aquests 

requisits s’hauran de complir des del termini de finalització de la presentació de sol·licituds i 

durant tot el període d’un any de gaudi de l’ajut. 

 

2.2  Els professors/es-investigadors/es que acreditin tenir algun dels requisits següents: 

 

a) Ser investigador/a responsable d’un grup de recerca que tingui l’acreditació TECNIO  

 

b) Ser investigador/a responsable d’un grup de recerca que hagi obtingut un ajut com a 

candidat a l’acreditació TECNIO. 

 



 

 

c) Ser investigador/a responsable d’un grup de recerca que tingui una mitjana anual 

(darrers tres anys) de contractació de projectes d’R+D+i no competitiva amb tercers per 

import superior a 120.000 €.  

 

S’atorgarà un ajut per grup de recerca que tingui l’acreditació TECNIO o que hagi obtingut un 

ajut com a candidat a l’acreditació TECNIO. 

 

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els/les investigadors/es que estiguin gaudint de 

qualsevol altre ajut d’intensificació de l’activitat investigadora, d’un ajut del Programa Icrea 

Acadèmia o que estiguin adscrits/es a un Institut de recerca participat. 

 

2.3  En cas que durant el gaudi de l’ajut algun dels beneficiaris/es perdés algun dels requisits 

establerts en aquesta convocatòria, haurà de posar-ho immediatament en coneixement del 

vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB, el qual podrà resoldre la finalització 

anticipada de l’ajut, llevat que circumstàncies degudament acreditades aconsellin continuar amb 

la reducció de l’encàrrec docent. 

 

 

3. Sol·licitud i documentació. 

 

3.1 Les sol·licituds de participació, que han de ser formalitzades d’acord amb el model 

normalitzat que s’adjunta s’adreçaran al vicerector de Projecció i Internacionalització  i s’han de 

presentar a la recepció de la Fundació Bosch i Gimpera. 

 

3.2 L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de la 

Fundació Bosch i Gimpera (c/Baldiri Reixac, 4-8, torre D, 1ª planta, Barcelona 08028), a les 

webs de Finançament de la Recerca i de la Fundació Bosch i Gimpera. 

 

3.3 El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatòria fins al dia 10 de novembre de 2017. 

 

3.4 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació que acrediti de manera fefaent els 

requisits descrits a la bases 2.2. 

 

4. Resolució. 

 

4.1 El vicerector de Projecció i Internacionalització resoldrà aquesta convocatòria en un termini 

màxim de dos mesos  comptadors a partir de l’endemà de la data finalització de la presentació 



 

 

de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà 

desestimat per silenci. 

 

 

4.2 La resolució d’aquesta convocatòria correspon al vicerector de Projecció i 

Internacionalització, es publicarà a la web de la Fundació Bosch i Gimpera i es comunicarà de 

manera individualitzada als/les beneficiaris/àries. 

 

5. Justificació. 

 

5.1 Els/les beneficiaris/àries hauran de justificar les activitats realitzades, davant el Vicerector de 

Projecció i Internacionalització, en el termini de dos mesos des de l’acabament de l’ajut, 

mitjançant la presentació d’una memòria explicativa. 

 

6.- Interpretació. 

 

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del 

Vicerector de Projecció i Internacionalització. 

 

 

  



 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA 

D’INTENSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA 2017 

 

 

 

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms: 

Grup de Recerca: 

Departament: 

Facultat: 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA 

 

□  Documentació acreditativa de l’acompliment dels requisits establerts a la base 

2.2 de la present convocatòria.  

 

 

 

 

SOL·LICITA: Participar en la Convocatòria d’ajuts del Programa d’Intensificació  de l’activitat 

investigadora convocada pel vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB per resolució 

de data 25 d’octubre de 2017, sotmetent-se expressament a les bases de la convocatòria. 

 

 

Nom i cognoms del/de la sol·licitant 

 

 

 

 

 

(Signatura) 

Barcelona, ...... de..... 

Vist i plau Director/a Departament 

 

 

 

 

 

(Signatura) 

Barcelona, ...... de..... 

 

 

SR.  VICERECTOR DE PROJECCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UB 

 


