CRITERIS DE PRIORITZACIÓ D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL (FI-2021)
Acord de la direcció del Centre d’Estudis Demogràfics de 22 de setembre de 2020

CONVOCATÒRIA:

Resolució EMC/2400/2020, de 29 de setembre de 2020 (DOGC 05/10/2020)de
convocatòria
Resolució EMC/2270/2020, de 17 de setembre de 2020 (DOGC 25/09/2020) de bases
reguladores

AVALUACIÓ I SELECCIÓ
Les sol·licituds de nova concessió es prioritzaran d’acord amb els següents criteris:
a)Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la persona candidata (40% màxim 4 punts). Art.
11.1 a) de les bases reguladores.
Aquesta nota es calcularà tenint en compte, entre d’altres, la nota mitjana ponderada dels estudis de
grau/llicenciatura/enginyeria/diplomatura, la qual tindrà un pes del 80% en el total d’aquest apartat.
La nota mitjana ponderada dels estudis de Màster tindrà un pes del 20%.
Si s’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 o arquitectura en un 100%.
En el cas que els estudis de grau i/o màster no hagin estat realitzats a la UAB, serà necessari que se’ns
aporti en el mateix certificat acadèmic, o en document separat expedit per les autoritats competents, la
nota mitjana dels titulats d’aquell estudi i any. Si l’estudi s’ha cursat a l’estranger, s’haurà d’aportar
igualment aquesta documentació, això com l’equivalència d’acord amb el que disposen les resolucions
vigents del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’equivalències de notes mitjanes
(http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html).
Fórmula utilitzada pel càlcul de la nota homologada (grau o equivalent i màster)
Y=[5x+10(5-m)].1/(10-m) x= Exp.Acad.grau/Màster m=Mitjana Grau o equivalent/Mitjana
Màster
La diferència entre la nota de l’expedient acadèmic del sol·licitant i la seva nota homologada no podrà ser
mai superior al 5% de la nota de l’expedient. Per tant, si en aplicar la fórmula la nota homologada fos superior
o inferior en mes d’un 5% a la nota del seu expedient acadèmic, se li aplicarà la correcció del 5% màxim.
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b) Valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata (30%, màxim 3 punts). Art. 11.1. b) de les
bases reguladores.
El CED disposa de totes les avaluacions relatives als seus grups SGR. Aquesta valoració serà la que
s’apliqui en aquest apartat. Pel que fa a la puntuació a assignar als SGR reconeguts i no avaluats que
avalin alguna sol·licitud dins d’aquesta convocatòria, se’ls assignarà la puntuació corresponent a la nota
més baixa obtinguda per un SGR del CED , minorada en una dècima.

c) Política científica de l’entitat (30%, màxim 3 punts). Art. 11.1 c) de les bases reguladores.
Dins d’aquest apartat les institucions aplicaran criteris propis per a l’avaluació de les sol·licituds. En el
cas de no acomplir els criteris, la puntuació en aquest apartat serà 0.
Els criteris del CED al respecte són:
1.- El director de la tesi ha d’estar vinculat al Centre d’Estudis Demogràfics mitjançant qualsevol de
les formes previstes en els seus estatuts (exceptuant aquells casos en que la convocatòria de la
Generalitat així ho especifiqui):
a) Ha d’estar vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi
el projecte de la persona sol·licitant. El director de la tesi ha de participar en un
projecte de recerca competitiu vigent finançat, presentat a través del CED.
b) Es considera projecte de recerca competitiu els projectes I+D+I del Ministeri, FIS,
CIDE, PETRI, CDTI, RecerCaixa i tots aquells que provenen de convocatòries
públiques competitives i tenen finalitat de recerca (els SGR no es consideren
projectes d’adscripció).
c) Investigador principal d’un projecte Europeu al CED o del Programa Marc de la Unió
Europea inclosos ERC
d) Formar part d’un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de
presentar la sol·licitud o bé d’un conveni o contracte de recerca o transferència de
coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de
24.000 euros en el moment de presentar la sol·licitud. Els projectes concedits, però
encara no vigents es consideraran, sempre que estiguin degudament acreditats
e) Ha de formar part d’un Grup de Recerca (SGR) de la Generalitat de Catalunya vigent
en el moment de la sol·licitud o, excepcionalment, ser investigador o investigadora
en actiu del programa ICREA, o beneficiari d’un ajut del Consell Europeu de Recerca.
2.- El director de tesi no podrà tenir més de dos becaris vigents de convocatòries FI-DGR anteriors pel mateix
projecte finançat
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3. Per a cada projecte només es podrà presentar una sol·licitud. En el cas que el director de tesi no sigui l’IP
principal del projecte, caldrà presentar l’autorització d’aquest Excepcionalment es podrà admetre una
segona sol·licitud de beca per als projectes que comprometin un mínim de cinc investigadors equivalents a
dedicació completa (5EDP). En el cas que es presentin més sol·licituds, únicament obtindran puntuació en
aquest apartat els dos candidats que hagin obtingut millor puntuació a l’apartat a).
Indicadors avaluats de la política científica de l’entitat:
1- 20% per a l’expedient acadèmic segons ha estat valorat en el criteri a) d’aquest document.
2- 5% per als directors de tesis que hagin dirigit, durant en el període comprès entre l’1 de
gener de 2017 i la data límit de presentació de sol·licituds, alguna tesi amb menció de doctorat
Internacional.
3- 5% de la ponderació segons l’ordre dels candidats d’un mateix grup SGR (segons expedient
acadèmic ponderat segons apartat a):
a. Per ser el primer (o únic) candidat: 0,5 punts
b. Per ser segon candidat: 0,3 punts
c. Altres candidats d’un mateix grup: 0,1 punts.
Art. 11.1) La priorització de les persones candidates s’estableix segons la puntuació obtinguda de la suma
dels tres apartats anteriors. La puntuació màxima final s’expressa en una escala de l’1 al 10.
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