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Resolució, 29 de juny de 2020, per la qual es convoquen ajuts d’intensificació per al professorat
de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic 2021/2022.
L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona vol potenciar les activitats de recerca,
especialment amb projecció internacional. Amb aquest objectiu, l’Institut de Neurociències destinarà
recursos per a incentivar l’activitat dels investigadors amb projectes internacionals, amb l’adjudicació
d’ajuts per intensificar l’activitat investigadora.
Aquests ajuts han de permetre que l’adjudicatari/a pugui dedicar part del seu encàrrec acadèmic a la
recerca al llarg del curs acadèmic 2021/2022.
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 2021/2022
de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona en els termes fixats en aquesta
convocatòria, les condicions dels quals figuren a les bases que s’annexen.
Segon.- Aquests ajuts aniran a càrrec del pressupost 2021 de l’ajut MDM 2017-0729 l’Institut de
Neurociències (aplicació pressupostària D/680000100/R2020A/G00 amb projecte RN001571).
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la intranet de l’Institut de Neurociències,
a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona i addicionalment comunicar-la als investigadors de
l’Institut per correu electrònic.

Jordi Alberch Vié
Director de l’Institut de Neurociències
Per delegació del rector
Barcelona, a 29 de juny de 2020
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 augmentar la participació dels investigadors de l’Institut
de Neurociències de la Universitat de Barcelona (UB) en projectes de recerca internacionals per tal que
hi hagi professors/es a temps complet, que puguin dedicar-se de manera prioritària a aquestes activitats
durant el curs acadèmic 2021/2022
1.2
Es convoquen ajuts que es destinaran a contractar un professor/a associat amb dedicació 3+3
durant un curs acadèmic, que assumirà part de l’encàrrec docent assignat al/s beneficiari/s de l’ajut
(màxim 90 hores Gr@d de docència).
1.3.
L’ajut va destinat a professors/es amb projectes internacionals i/o a lectors/es i agregats/des
en els 5 primers anys amb potencial per aconseguir-los durant el curs 2021/2022.
1.4
El sol·licitant i el director/a del departament, concretaran la proposta de contractació abans del
31 de setembre de 2021, que faran arribar a la direcció de l’Institut a través d’un correu electrònic a
ubneuro@ub.edu amb el concepte “intensificacions”. L’import total necessari per cobrir les
contractacions serà transferit des de la direcció de l’Institut de Neurociències al Capítol 1, mitjançant la
corresponent TRGN, prèvia autorització del vicerector de personal docent i investigador i de la gerent.
1.5. Les places de professors/es associats es publicaran a la pàgina web de l’Institut de Neurociències
i els contractes s’iniciaran com a d’hora a partir de l’1 de novembre sempre i quan s’hagin acordat amb
el departament com a mínim amb un més d’anterioritat. Els contractes finalitzaran el 30 de juny del
2022.
2. Beneficiaris/àries.
2.1
Poden ser beneficiaris/àries d’aquesta convocatòria els/les professors/es que reuneixin els
següents requisits:
a) ser membres de l’Institut de Neurociències,
b) ser professors doctors a temps complert,
c) no gaudir d’un ajut d’intensificació durant el curs acadèmic 2021/2022.
2.2.

L’ajut es podrà demanar de forma individual.

2.3
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.
2.4
L’acreditació dels requisits serà facilitada per les unitats tècniques de la UB, i de la FBiG d’acord
amb la informació que hi consta.
2.5
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 de la direcció
de l’Institut de Neurociències (ubneuro@ub.edu), la 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 Director i s’han d’acompanyar breu justificació de la necessitat de l’ajut.
En tot cas, les sol·licituds hauran de comptar amb el vist i plau del Director/a del Departament
d’adscripció dels professors/es.
3.2
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a l’administració de l’Institut de
Neurociències (ubneuro@ub.edu) amb el concepte “intensificacions”.
3.3
L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a la intranet del web de l’Institut
de Neurociències o per correu electrònic si es sol·liciten a ubneuro@ub.edu.
3.4
El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria fins al dia 20 de juliol de 2021.
4. Avaluació i resolució
4.1
Les sol·licituds seran valorades per l’Equip de Direcció de l’Institut, sempre que no presentin
conflictes d’interès, que farà una proposta prioritzada de les sol·licituds d’acord amb els següents
criteris:
- Nombre de projectes internacionals competitius de més de 50.000 euros actius durant el
2021/2022 gestionats per la Universitat de Barcelona. Els projectes de 50.000 a 100.000 euros
sumaran 10 punts. Els projectes de més de 100.000 euros sumaran 20 punts.
-

En el cas de lectors/es i agregats/des dintre dels primers 5 anys també serà un criteri a avaluar
les propostes de projectes internacionals competitius de més de 50.000 euros que es demanin
durant el 2021/2022 gestionats per la Universitat de Barcelona. Cada proposta sumarà 5 punts.
Es poden presentar un màxim de 3 propostes.

4.2
La comissió elevarà l’acta de les actuacions, amb la proposta prioritzada de sol·licituds al
director, que dictarà la resolució definitiva que es publicarà a la intranet de l’Institut. També es
comunicarà, per correu electrònic al vicerector de personal docent investigador, als/a les
beneficiaris/àries i als directors/es dels respectius departaments per correu electrònic.
4.3
El Director de l’Institut 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.
5. Justificació
Els/les beneficiaris/àries hauran de presentar una memòria explicativa (màxim 4.000 caràcters) de les
activitats realitzades al Director de l’Institut en el termini de dos mesos des de l’acabament de l’ajut en
anglès.
Tots els resultats que derivin d’aquest ajut han de mencionar que compten amb el suport de la Unitat
d’excel·lència María de Maeztu tal i com s’indica a continuació:
Supported by:
María de Maeztu Unit of Excellence (Institute of Neurosciences, University of Barcelona) MDM-2017-0729,
Ministry of Science, Innovation and Universities.

6.- Interpretació.
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del Director de
l’Institut.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS D’INTENSIFICACIÓ DE
L’INSTITUT DE NEUROCÈNCIES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dades del/la sol·licitant (professor/a)
Nom i cognoms
Categoria
Telèfon

E-mail UB

Dades del departament
Nom i cognoms del
Director/a
Departament
Facultat
Telèfon

E-mail UB

A) Breu justificació de la necessitat de l’ajut

B) Professor/a (sol·licitant):
Llistat de projectes internacionals competitius actius durant el 2021-2022 on consta com
investigador principal el/la sol·licitant de més de 50.000 euros gestionats per la
Universitat de Barcelona: (es poden llistar fins a 5)
Nom del projecte:
Codi/Convocatòria:
Organisme finançador:
Període: dd/mm/aaaa
Import total (€):

C) Sol·licitud de projectes (només per lectors/es i agregats/des en els 5 primers anys):
Nom convocatòria:
Termini:
Llistat de socis que conformen el consorci (en cas que sigui necessari):
Import aproximat:
Resum del projecte en anglès (1 pàgina):

SOL·LICITA: Participar en la convocatòria d’ajuts d’Intensificació de l’Institut de Neurociències pel curs
2021/2022 convocada pel Director de l’Institut per resolució de data 29 de juny de 2021, sotmetent-se
expressament a les bases de la convocatòria.

Sol·licitant

Nom i cognoms:
Barcelona,
de

Vist-i-plau Director/a Departament

2021

Nom i cognoms:
Barcelona,
de

2021

