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Esmena Resolució del Director de l’Institut de Neurociències de 

la  Universitat  de  Barcelona  de  la  convocatòria  d’ajuts  a 

investigadors/es  pre‐doctorals  i  investigadors  novells  per  a 

congressos (AC2021) ampliació beneficiaris 
 
Per acord de  l’Equip de Direcció, s’aproven  les bases del Programa d’ajuts a  investigadors/es 

pre‐doctorals per  a  congressos  (annex 1).  Fent ús de  les  atribucions que  se’m  confereix  en 

l’apartat “condicions generals” de les citades bases, 

 

RESOLC 

Primer. Un cop obert el termini de presentació d’ajuts a investigadors/es pre‐doctorals per a 

congressos de la convocatòria de 2021 ampliar‐lo a investigadors novells en posició de Professor 

Lector en el seu primer any d’exercici. Les sol∙licituds es poden presentar a partir del 10 de juny.  

Segon. Destinar a la convocatòria d’ajuts a investigadors/es pre‐doctorals per a congressos un 

fons màxim de 10.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostaria D/680000700/R2019A/G00 

amb projecte RN001571 provinent dels Fons Ministerials de la menció d’excel∙lència Maria de 

Maeztu MDM‐2017‐0729. 

Tercer. Publicar a  la  intranet de  l’Institut de Neurociències aquesta resolució  i  les bases que 
s’annexen (annex 1). 

Barcelona, 8 de juny de 2021 

 

Dr. Jordi Alberch 

Director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona 

 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva execució immediata, les 

persones  interessades poden  interposar  recurs d’alçada davant  el Rector,  en  el  termini d’un mes  a  comptar de 

l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’establert pels articles 30, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  

Igualment,  les persones  interessades poden  interposar qualsevol altre  recurs que  considerin  convenient per a  la 

defensa dels seus interessos. 
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Annex 1 

Bases del programa d'ajuts per assistència a congressos l’any 

2021 (AC2021) adreçats a investigadors/es pre‐doctorals i 

investigadors novells amb posició de Professor Lector en el seu 

primer any d’exercici. 
 

L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona a fi i efecte de fomentar la difusió de 

la  recerca  feta en el marc de  l’Institut, preveu el  finançament d’ajuts per  la presentació de 

resultats  de  la  recerca  del  grups  pertanyents  a  l’Institut  de  Neurociències  de  la  UB  en 

congressos nacionals i internacionals d´investigadors/es pre‐doctorals i investigadors novells 

amb posició de Professor Lector en el seu primer any d’exercici de l’Institut.  

L’Equip de Direcció de l´Institut de Neurociències, valorarà les sol∙licituds que es comprometin 

a assolir l’objectiu de la convocatòria i que siguin rellevants per a la trajectòria investigadora de 

la persona sol∙licitant o del grup de recerca al qual pertany. L’Equip de Direcció, una vegada 

avaluades  les  sol∙licituds,  farà  la  proposta  d'atorgament  en  funció  de  la  disponibilitat 

pressupostària i s’anirà publicant periòdicament a mida que es vagin concedint els ajuts. 

 

Condicions Generals 

a. El Director de l'Institut de Neurociències obrirà una convocatòria anual que s’anirà resolent 

a mida que arribin les sol∙licituds fins exhaurir la disponibilitat pressupostaria. 

b. S'estableix un fons màxim de 10.000 euros. 

c. Les convocatòries les resoldrà el Director de l’Institut de Neurociències, a proposta de l’Equip 

de Direcció, en el termini màxim d'un mes des de  la presentació de  la sol∙licitud. Aquesta 

resolució  es  publicarà  a  la  intranet  de  la  web  de  l’Institut  de  Neurociències 

(www.neurociencies.ub.edu/intranet/intercanvi‐darxius/). 

d. Els/les sol∙licitants només podran gaudir d’un ajut per convocatòria. 

 

Objectiu 

L’objectiu d’aquests ajuts és promoure  la difusió de  la recerca feta en el marc de  l’Institut de 

Neurociències a  través de  la presentació de  resultats de  la  recerca dels grups pertanyents a 

l’Institut  de Neurociències  de  la UB  de  els/les  investigadors/es  pre‐doctorals  a  congressos. 

Només  es  finançaran  investigadors/es  pre‐doctorals  i  investigadors  novells  amb  posició  de 

Professor  Lector  en  el  seu  primer  any  d’exercici  que  figurin  com  a  primers  autors/es  de  la 

comunicació oral o del pòster que es presenti al congrés. En la primera i segona convocatòria 



 
 
 
 

 

només es finançarà l’assistència a aquells congressos que es portin a terme des de l’endemà de 

la resolució de la convocatòria i fins el 28 de febrer de 2022.  

 

Requisits  

 El/la director/a de la tesi ha d'estar adscrit a l’Institut de Neurociències i només podrà 

recolzar un ajut per persona i convocatòria. 

 El/la director/a de la tesi ha de fer constar el seu vist i plau a la sol∙licitud. 

 La persona sol∙licitant ha d'estar matriculada en un dels programes de doctorat de  la 

Universitat de Barcelona vinculat a l’Institut de Neurociències (entre d’altres, Doctorat 

en Biomedicina; Doctorat en Cervell, Cognició i Conducta; Doctorat en Psicologia Clínica 

i de la Salut; Doctorat en Medicina i Recerca Traslacional, etc.) o ser investigadors novells 

amb posició de Professor Lector en el seu primer any d’exercici. 

 La persona sol∙licitant ha de tenir un vincle contractual amb la Universitat de Barcelona 

(en forma de beca o contracte) en el moment de fer efectiu el pagament de la despesa. 

 La persona sol∙licitant ha d’haver enviat al congrés en qüestió i com a primer autor/a el 

resum d’una comunicació oral o pòster dins del termini que el congrés estableixi. L’ajut 

només es farà efectiu quan el/la sol∙licitant demostri que la seva comunicació ha estat 

acceptada pel congrés. 

 Ha de constar la filiació a l’Institut de Neurociències de la UB i la frasse “Supported by: 

María de Maeztu Unit of Excellence (Institute of Neurosciences, University of Barcelona) 

MDM‐2017‐0729, Ministry of Science, Innovation and Universities”. 

 

Sol∙licitud i documentació 

Les  sol∙licituds  s’han  d’enviar  a  l’Institut  de  Neurociències  per  correu  electrònic 

(ubneuro@ub.edu), especificant al tema del correu AC2021.  

La sol∙licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:  

1) Imprès de sol∙licitud, segons model normalitzat publicat a  la  intranet amb el nom 

“Sol∙licitud_AC2021”. Aquest  imprès  s’ha de  fer arribar omplert en  format excel 

(sense  signatura)  i  en  format  PDF  (signat).  La  signatura  d’aquest  document 

compromet al sol∙licitant  i al director/a de tesi a complir amb els requisits que es 

detallen a aquestes bases. 

2) Document SVIC omplert. 

3) Breu currículum del sol∙licitant on es descrigui  l’activitat de recerca. El currículum 

de format lliure haurà de presentar‐se com a màxim en una plana i es farà arribar 

en format PDF. 

4) Justificant d’acceptació de la presentació (oral o pòster) en cas de que es disposi en 

el moment de  la  sol∙licitud, o comprovant de  la  recepció del  resum per part del 

congrés. 

5) Si  es  contempla  la possibilitat  de  preu  reduït per  estudiant  caldrà presentar  un 

certificat que ho acrediti. 



 
 
 
 

 

 

 

Criteris d'avaluació 

 Mèrits de recerca dels sol∙licitants i impacte en la seva carrera científica. 

 Es prioritzaran les presentacions orals en front de la presentació en format pòsters. 

 Es prioritzaran aquelles sol∙licituds que puguin demostrar l’acceptació de la presentació 

oral o el pòster en el congrés. 

 Es prioritzaran els congressos internacionals. 

 Amb  caràcter  general  es  prioritzaran  les  sol∙licituds  dels  grups  de  recerca,  segons 

consten a la web de l’Institut de Neurociències, que no hagin rebut ajuts anteriorment.  

 

Tràmit de l’ajut 

La persona beneficiaria de l’ajut haurà de seguir el protocol que s’adjunta (annex 2) per tramitar 

les despeses finançades per l’ajut.  

Els ajuts cobriran les despeses d’Inscripció al congrés amb un pressupost màxim de 300 euros 

per als investigadors pre‐doctorals i màxim de 500 euros per als investigadors novells. 

La gestió de  l’ajut es farà únicament un cop  la persona beneficiaria acrediti  l’acceptació de  la 

presentació oral o del pòster en  el  congrés  a  través d’un  justificant on  consti el nom de  la 

beneficiaria  i el títol de  la presentació. En cas de que  la presentació oral o el pòster no hagin 

estat acceptats en el congrés, l’eventual ajut serà automàticament revocat.  

Una cop finalitzat el congrés i en un termini màxim de 30 dies naturals s’haurà d’enviar a l’Institut 

de Neurociències per correu electrònic el certificat d’assistència (ubneuro@ub.edu).  
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Annex 2 

Protocol de tramitació d’inscripcions a congressos (AC2021) dels 

d'ajuts a investigadors/es pre‐doctorals i investigadors novells amb 

posició de Professor Lector en el seu primer any d’exercici. 
 

L’ajut cobreix les despeses d’inscripció al congrés. 

Per tal de poder tramitar el pagament de  l’ajut caldrà enviar un correu a ubneuro@ub.edu amb  la 

documentació que demostri que la comunicació ha estat acceptada on consti el nom de la persona 

beneficiaria i el títol de la presentació així com la resta de documentació que s’especifica en l’Annex I 

en l’apartat de Sol∙licitud i Documentació. En cas de que la presentació oral o el pòster no hagin estat 

acceptats en el congrés, l’eventual ajut serà automàticament revocat.  

 

Tràmit de despeses d’inscripcions: 

En relació a les despeses relacionades amb la inscripció al congrés heu de procedir segons s’indica a 

continuació:  

 

 Cal  fer  arribar un email  a Marta Turró  (ubneuro@ub.edu) posant en  el  tema de  l’email: 

Inscripció  AC2021  i  adjuntant  el  formulari,  breu  CV,  acceptació  de  la  intervenció  i  el 

document anomenat SVIC omplert, tigueu en compte que si les inscripcions contemplen la 

possibilitat d’estudiant amb preu reduït s’haurà de tenir el certificat que acrediti tal condició. 

 Com  les  inscripcions  s’han de  tramitar  a  través d’alguna de  les  agencies de  viatges de  la 

Universitat.  És molt  important  indicar  a  l’agencia  totes  les  dades  que  necessitarà  per 

tramitar  la  inscripció. Entreu a  la web del congrés  i veieu quines dades es requereixen. En 

general però acostumen a ser: 

‐ Nom i Cognoms (tal i com apareix al vostre DNI o NIE) 
‐ DNI/NIE o passaport 
‐ Email de contacte 
‐ Telèfon 
‐ Indiqueu sempre que la Institució és la Universitat de Barcelona 
‐ El tipus d’inscripció que voleu i el preu (penseu que a vegades hi ha moltes opcions, 

com per exemple Student non membre, Student membre, ...) 
‐ Data límit per fer el pagament 
‐ Enllaç al lloc on s’ha de fer la inscripció 
‐ Altres comentaris que puguin ser d’utilitat per la inscripció. 

 
Aquest tràmit té un cost de 3,5€ pels congressos internacionals que s’afegirà a l’ajut rebut.  



 

 

L’Institut de Neurociències procedirà a fer el pagament sempre tenint en compte el límit concedit a 

l’ajut.  

  

Justificació de l’ajut 

Un cop finalitzat el congrés i en un termini màxim de 30 dies naturals s’haurà de lliurar a l’Institut de 

Neurociències el  certificat d’assistència  via email    (ubneuro@ub.edu).  El no  compliment d’aquest 

tràmit suposarà la revocació de l’ajut. 

 

IMPORTANT: 

Al següent enllaç podràs descarregar en alta resolució el logo de l’Institut de Neurociències que has 

d’utilitzar a les teves presentacions i pòsters. 

 

Quadre resum tràmits: 

Enviar un correu a ubneuro@ub.edu amb la documentació que demostri que la teva comunicació 

ha estat acceptada i la resta de documentació que s’especifica en l’Annex I en l’apartat de 

Sol∙licitud i Documentació. 

IMPORTANT: Fer constar a la comunicació (oral o pòster) la filiació a l’Institut de Neurociències de 

la UB i la frasse “Supported by: María de Maeztu Unit of Excellence (Institute of Neurosciences, 

University of Barcelona) MDM‐2017‐0729, Ministry of Science, Innovation and Universities”. 

In
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Fer arribar un email a Marta Turró (ubneuro@ub.edu) posant en el tema de l’email: 

Inscripció AC2021 i adjuntant el formulari de sol∙licitud i el document SVIC omplert així 

com la resta de documentació que s’especifica en l’Annex I en l’apartat de Sol∙licitud i 

Documentació. 

S’ha d’indicar a l’agencia totes les dades que necessitarà per tramitar la inscripció. Entreu a 

la web del congrés, veieu quines dades es requereixen i feu‐les constar detalladament el 

l’apartat d’observacions. 

Un cop finalitzat el congrés i en un termini màxim de 30 dies naturals s’haurà de lliurar a l’Institut 

de Neurociències el certificat d’assistència via email  (ubneuro@ub.edu), i la documentació 

original justificativa de la despesa realitzada (Institut de Neurociències, Campus Mundet, Edifici de 

Ponent, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona).  El no compliment d’aquest tràmit 

suposarà la revocació de l’ajut. 

 


