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Resolució del Director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, del 13 de Gener de 
2023, per la qual es convoquen contractes laborals de personal tècnic de suport a plataformes 
científiques, amb càrrec al distintiu “Unidades de Excelencia María de Maeztu”. 
 
L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona ha estat guardonat amb el distintiu “Unidades de 
Excelencia María de Maeztu”. Amb càrrec a aquest finançament, i per tal de millorar la qualitat de la recerca 
dels grups de recerca integrats a l’Institut, es convoquen entre 4 i 5 contractes laborals de personal tècnic de 
suport de les plataformes científiques. Aquests ajuts han de permetre establir sinèrgies entre grups 
d’investigació de l’Institut de Neurociències i obtenir millores científiques i tecnològiques.  
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Convocar el present ajut per a finançar, amb càrrec al distintiu “Unidades de Excelencia María de 
Maeztu”, la contractació de personal tècnic de suport a plataformes científiques, en els termes fixats en 
aquesta convocatòria, les condicions de la qual figuren a les bases que s’adjunten. 
 
Segon.- Destinar a aquesta convocatòria d’ajuts l’import total de 787.500 euros, que aniran a càrrec del 
Distintiu “María de Maeztu”, referència CEX2021-001159-M, D/680000700/C2023A/G00 amb programa 
pressupostari RN002497. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la intranet del web de l’Institut de 
Neurociències i comunicar-la als investigadors de l’Institut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Alberch Vié 
Director 
 
Barcelona, 20 de gener de 2023 
 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva executivitat 
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 

 
 
  



 

 

Bases de la convocatòria d’ajuts per al finançament de contractació de personal tècnic de suport a 
plataformes científiques 
 
1. Objecte de la convocatòria 
1.1 Es convoquen ajuts per a finançar, amb càrrec al distintiu “Unidades de Excelencia María de Maeztu”, la 
contractació de personal tècnic de suport de Grup III (o de grup II o I si està ben justificat el valor afegit en 
l’estratègia de l’Institut) per incorporar-lo a plataformes científiques i tecnològiques que permetin la millora 
de la qualitat de la recerca i les sinergies entre els grups integrats a l’Institut de Neurociències. 
1.2 Es convoquen entre 4 i 5 ajuts. El número d’ajuts que es financin dependrà de la valoració de la sol·licitud 
i de la disponibilitat pressupostària de l’Institut de Neurociències per a aquesta convocatòria. 
1.3 Un cop resolta la present convocatòria els grups de recerca hauran de promoure la contractació del 
personal tècnic de suport respectant els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Així, tal i com marca el “Codi 
de conducta per a la contractació d'investigadors”, les ofertes de feina s’hauran de fer públiques al portal 
Euraxess i al web de l’Institut de Neurociències. 
 
2. Beneficiaris 
Es poden beneficiar d’aquests ajuts els grups de recerca integrats a l’Institut de Neurociències de la 
Universitat de Barcelona que participin en plataformes científiques i tecnològiques. Les plataformes han de 
ser recolzades per un mínim de 5 investigadors/es principals de l’Institut de Neurociències. S’entén com a 
investigador/a principal aquella persona que té un projecte competitiu actiu i figura com IP o com a co/IP. Un 
investigador/a principal únicament podrà recolzar un ajut. 
 
3. Requisits del personal de suport a la recerca contractat amb càrrec a l’ajut 
El personal tècnic de suport a la recerca, la contractació del qual es mitjançant el present ajut, haurà de reunir 
els següents requisits: 
1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o la dels Estats als 
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, així com en la resta de supòsits previstos per l'article 57 del Text 
Refós de l'EBEP aprovat pel RO legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre. 
2. Haver complert setze (16) anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació ordinària. 
3. Estar en possessió de la titulació exigida segons el Grup i categoria professional. 
4. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies del lloc. 
5. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient 
disciplinari del servei de qualsevol administració pública i complir la resta de requisits per a l'accés a l'ocupació 
pública. 
6. En cas de persones estrangeres no comunitàries, tenir autorització de treball vigent, si s'escau. 
 
4. Durada de l’ajut 
Els ajuts concedits tenen una durada d'un any i es poden renovar anualment fins a la finalització del projecte 
María de Maeztu si la disponibilitat pressupostaria ho permet.  
Al final de cada any l’investigador/a principal del grup de recerca ha de presentar una memòria del treball 
desenvolupat, els objectius i el pla de treball per a l'any següent. La renovació dels ajuts per a l'any següent 
està condicionada a la valoració positiva de la memòria i la disponibilitat pressupostària de l’Institut de 
Neurociències. 
 
5. Quantia dels ajuts 
L’import de l’ajut serà el necessari per cobrir el cost de la contractació del personal, d’acord amb les 
retribucions fixades d’acord amb la seva categoria professional en el conveni col·lectiu del personal laboral 
de les Universitats Públiques de Catalunya. 
 



 

 

6. Sol·licitud i documentació 
6.1 El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a 
la intranet del web de l’Institut de Neurociències i fins al dia 6 de febrer de 2023. 
6.2 Les sol·licituds han de ser recolzades per un mínim de 5 investigadors/es principals de l’Institut de 
Neurociències, és a dir com a mínim per un investigador/a principal que presenta l’ajut (persona de contacte) 
i 4 investigador/es principals més. S’entén com a investigador/a principal aquella persona que té un projecte 
competitiu actiu i figura com IP o com a co/IP. Un investigador/a principal únicament podrà recolzar un ajut.  
6.3 Les sol·licituds, que han de ser formalitzades d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta, s’adreçaran 
al Director i s’han de presentar per correu electrònic: ubneuro@ub.edu; indicant al tema del correu “Ajut 
personal tècnic” i posant en còpia a tots els/les investigadors/es principals implicats en la sol·licitud. 
6.4 L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les oficines de l’Institut, a la intranet del 
web de l’Institut de Neurociències o per correu electrònic a ubneuro@ub.edu. 
6.5 La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent escrita en anglès: 

a) Application form (annex 1 d’aquesta convocatòria) on figuri el nom, cognoms i la signatura de les 
persones que recolzin l’ajut, i el tipus de contracte que es sol·licita (Grup I, Grup II o Grup III). En cas de 
sol·licitar un Grup I o II serà necessari explicar la necessitat d’aquesta categoria laboral.  

b) Report (annex 2 d’aquesta convocatòria) degudament complimentada, incloent la descripció de 
les actuacions i activitats a realitzar per el/la tècnic, la justificació de la necessitat de l’ajut, el valor afegit que 
implica la plataforma, així com l’existència, si escau, de la instrumentació científica que requereixi personal 
qualificat. També hauran de constar els projectes de recerca finançats actius dels IP’s que avalin l’ajut i un 
total de 10 publicacions destacades dels darrers 4 anys on consti l’Institut de Neurociències com afiliació.  
 
7. Esmena de les sol·licituds 
Si la documentació aportada és incompleta o conté errors esmenables, es requerirà al sol·licitant per tal que 
en el termini màxim de 10 dies esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb advertència que 
si no ho fa així es tindrà per desistida la seva sol·licitud. 
 
8. Avaluació i selecció 
L’Equip de Direcció de l’Institut de Neurociències, amb l’assessorament del Scientific Advisory Board (SAB) 
de l’Institut de Neurociències, valorarà les sol·licituds presentades tenint en compte els criteris següents: 
a) la disponibilitat pressupostària, 
b) la idoneïtat de la memòria presentada, valorant la justificació de l’ajut, i les actuacions i activitats a realitzar 
per el/la tècnic en el grup de recerca, 
d) el nombre d’Investigadors/es Principals, projectes de recerca i publicacions, que avalen la sol·licitud. Un 
Investigador/a Principal podrà recolzar únicament una proposta.  
c) les sinergies entre grups, entre àrees, i entre grups de recerca bàsics i clínics dintre de l’Institut. 
 
9. Resolució. 
9.1 D’acord amb la proposta de resolució que efectuï l’Equip de Direcció, el Director resoldrà la present 
convocatòria. 
9.2 La resolució de concessió dels ajuts indicarà el nom de l’investigador/a principal que ha presentat la 
proposta i es publicarà a la intranet del web de l’Institut de Neurociències. 
9.3 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és de dos mesos a partir de l’endemà de la data d’inici 
de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat 
s’entendrà desestimat per silenci. 
9.4 Contra la resolució de concessió, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva 
executivitat immediata, les persones interessades podran 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. 
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Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos 
 
10. Seguiment 
En finalitzar el període de gaudir de l’ajut, l’investigador/a principal del grup de recerca haurà d'enviar al 
Director de l’Institut (ubneuro@ub.edu) un informe d'una extensió màxima de cinc fulls en el que es faran 
constar les activitats desenvolupades pel tècnic durant l'esmentat període.   
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TO THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF NEUROSCIENCES OF THE UNIVERSITY OF BARCELONA 
(UBNEURO) 

 

Annex1: APPLICATION FORM 
 
 

APPLICANT INFORMATION  
Name of the scientific platform: 
Name and surname of the Principal Investigator (contact person): 
DNI/NIE: 
Email: 
 

 
 

TYPE OF CONTRACT REQUESTED 
□ Personal tècnic de suport a la recerca (Grup I) 
□ Personal tècnic de suport a la recerca (Grup II) 
□ Personal tècnic de suport a la recerca (Grup III) 

 
If grup I or II is requested explain the reason: 
 
 
 
 

 
 
REQUESTS: Participate in the Convocatòria de places per personal tècnic de suport a plataformes 
científiques i tecnològiques 2023 (Call for positions for technical support staff for scientific and technological 
platforms 2023) convened by the Institute of Neurosciences of the University of Barcelona by resolution 
dated January 19th, 2023, expressly subject to the rules of the call  
 
 

 
Principal Investigators supporting the application (minimum 5; one Principal investigator can support only 
one expression of interest) 
 

1) Name and surname (contact person): 
Name of the Research group: 
Name of the Area: Pathophysiology of nervous system disease/ Experimental neurology/Mental 
health/Cognitive and behavioural neuroscience 
 

 
(Signature) 
 

2) Name and surname: 
Name of the Research group: 
Name of the Area: Pathophysiology of nervous system disease/ Experimental neurology/Mental 
health/Cognitive and behavioural neuroscience 
 

 



 

 

(Signature) 
 

3) Name and surname: 
Name of the Research group: 
Name of the Area: Pathophysiology of nervous system disease/ Experimental neurology/Mental 
health/Cognitive and behavioural neuroscience 
 
 
 

 (Signature) 
 

4) Name and surname: 
Name of the Research group: 
Name of the Area: Pathophysiology of nervous system disease/ Experimental neurology/Mental 
health/Cognitive and behavioural Neuroscience 

 
 
(Signature) 

 
5) Name and surname: 

Name of the Research group: 
Name of the Area: Pathophysiology of nervous system disease/ Experimental neurology/Mental 
health/Cognitive and behavioural neuroscience 
 

 
(Signature) 
 
Copy and paste as many as you need 
 
 
 
 

 
Barcelona, ......, January/February/ 2023 

  



 

 

TO THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF NEUROSCIENCES OF THE UNIVERSITY OF BARCELONA 
(UBNEURO) 

 

Annex 2: REPORT  

 
 

Name of the scientific platform:  
 

 
 

A) Activities to be developed by the technician, and justification for the need of the technician (maximum 
2 pages).  
 

 

B) Research and knowledge Transfer projects from the different PI(s) that are active at the moment of 
submitting the application:  
 
Title: 
Reference: 
Name of the call and funding body: 
Duration: 
IP(s): 
Budget: 
 
Copy and paste as many as you need 
 
 

 

C) 10 highlighted publications from the different PI(s) that have been published in the last 4 years, in which 
the affiliation of the Institute of Neurosciences should appear. Please indicate DOI in all of them. 
 
 
 
 

 
 


		2023-01-20T11:14:08+0100
	JORDI ALBERCH VIE - DNI 35017100Z (TCAT)




