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PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE BEQUES I 

AJUTS PER A LA FORMACIÓ I CONTRACTACIÓ 

D’INVESTIGADORS NOVELLS FI-DGR 2018  
 

Del 22/09/2017 al 16/10/2017:  
 

Preparació de les propostes per part dels candidats i lliurament telemàtic a l’AGAUR del 

formulari de sol·licitud complert, juntament amb el currículum vitae del candidat i la 

descripció del projecte al que s’adscriu la sol·licitud, adjunt al mateix formulari.  
 

Abans del 16/10/2017: 
 

 Resguard de la sol·licitud enviada telemàticament, signada pel sol·licitant i el/la 

director/a de la tesi.  
 

 En el cas que alguns dels estudis de grau, màster o ambdós, no s’hagin cursat a 

la UOC caldrà presentar:  

o Expedient acadèmic compulsat del/s títol/s. 

o Fotocòpia compulsada del/s títol/s acadèmic/s o justificant de pagament 

del/s títol/s.  

o Si el candidat ha cursat estudis a l’estranger caldrà també que aporti la 

Declaració jurada de la nota mitjana calculada a partir del conversió 

d’equivalències que trobareu en el següent enllaç.  
 

 Document que acrediti la concessió del projecte de recerca finançat o 

conveni/contracte al qual està vinculat el projecte i el director de tesi, sempre que 

el projecte sigui de fora de la UOC. 
 

Abans de tramitar la sol·licitud cal assegurar-se que es compleixen 

amb tots els criteris establerts en l’Article 4 de les bases de la 

convocatòria, tant pel que fa a l’estudiant com als projectes adscrits i 

els directors de tesi. Més informació al Portal de Convocatòries en 

aquest enllaç. 

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://calls-proposals.rdi.uoc.edu/tots-els-projectes.html?view=projecte&id=790
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És imprescindible presentar còpia de la sol·licitud i documentació 

annexa indicades no més tard del dia 16 d'octubre a la R&I Funding 

Unit de l’OSRT (equip de Preaward). 
 

Un cop presentades les sol·licituds, AGAUR publicarà a la seva pàgina web una llista 

amb la identificació de la persona sol·licitant i el centre d’adscripció. 

 

Un cop presentada la sol·licitud i la documentació requerida a l’equip de Preaward de 

l’OSRT s’inicia el procés de revisió de la documentació i de priorització dels candidats a 

través de la Comissió de Recerca i Innovació (CRI).  

 

Les dates clau a tenir en compte son:   

 

Fins el 14/11/2017 
Revisió de les sol·licituds lliurades en termini per part de l’OSRT. Es desestimaran 

aquelles propostes que no compleixen amb els requisits formals de la convocatòria 

(crèdits superats, nota mínima de l’expedient, director de tesi que no formi part d’un grup 

amb reconeixement SGR, repetició directors de tesis ...). 

 

Fins el 14/11/2017 

Publicació de la relació de les sol·licituds presentades i contacte amb les persones 

candidates amb errors esmenables. Els errors esmenables s’hauran de corregir entre el 

14/11/2017 i el 20/11/2017.  

 

04/12/2017 
Publicació al web de la relació de les sol·licituds presentades i acceptades amb la nota 

final i prioritzades segons els criteris d’avaluació establerts. Els candidats tindran 8 dies 

hàbils (fins el 18/12/2017) per presentar al·legacions si ho consideren oportú. 

 

21/12/2017 
Publicació de la priorització definitiva al web i tramitació de les dades finals al sistema 

informàtic de l’AGAUR.
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BEQUES I AJUTS PER A LA FORMACIÓ I 
CONTRACTACIÓ D’INVESTIGADORS NOVELLS FI-
DGR 2018 

 

Relació de sol·licituds admeses i excloses 
 

Un cop revisades les sol·licituds d’ajuts per a contractar personal investigador novell 

per a l’any 2018 (FI-DGR) presentades a la UOC, s’ha comprovat que alguns apartats 

no estan degudament emplenats o justificats, i, segons les bases de la convocatòria, 

us requerim que faciliteu els documents o justificants que s’indiquen seguidament, 

significant-vos que de no fer-ho, se us tindrà per desistits/des de la vostra petició. 

 

La documentació l’haureu de presentar a l’OSRT de dilluns a divendres de 9:00 a 

17:00 hores. 

 

El termini de presentació de documentació finalitzarà el proper dia 20 de novembre. 

 

 

Sol·licitant IDE Situació Motius d’exclusió* 

(DNI) (admès/a / exclòs/a) (1 – 23) 

   

   

 

* Motius d’exclusió: 
1. No haver facilitat la còpia de la sol·licitud, annex (currículum i descripció del projecte) i 

documentació necessària presentada en un registre vàlid. 

2. No haver facilitat document annex a la sol·licitud (currículum i descripció del projecte). 

3. No haver facilitat l’acusament de rebut de la sol·licitud que es genera al fer la sol·licitud on-line 

signat per l'interessat i el director de tesi. 

4. No haver facilitat la fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol 

de llicenciatura. 
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5. No haver facilitat la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de 

llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana 

calculada. 

6. No haver facilitat fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de màster en el qual consti la 

nota mitjana calculada. 

7. Que la nota mitjana no estigui calculada d'acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 

5 de setembre, la fotocòpia compulsada dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, 

arquitectura, diplomatura i màster ha d'anar acompanyada del document "Declaració de nota 

mitjana" que hi ha a la pàgina web de l'AGAUR degudament emplenat. 

8. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, que no haver acreditat que la nota mitjana de l'expedient 

acadèmic ha estat calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i 21 de 

juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i 

Esport (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html).  

9. La data de finalització dels estudis de màster no està compresa entre l'1 de gener de 2015 i el 31 

de desembre de 2017. 

10. No haver facilitat fotocòpia compulsada del certificat acadèmic del 1r cicle de la llicenciatura. 

11. El director/a del projecte de tesi ho és de més d'una sol·licitud. 

12. El director/a del projecte de tesi no forma part d'un Grup de Recerca de la Generalitat. 

13. El director/a del projecte de tesi no forma part de l'equip investigador del projecte de recerca 

competitiu. 

14. El director/a de tesi no ha acreditat que pertany al projecte de recerca competitiu. 

15. El director/a de tesi no té relació estatuària o contractual amb la UOC durant la vigència de l'ajut. 

16. No s’ha pogut verificar la resolució de concessió del projecte de recerca competitiu on hi consti la 

data de finalització del projecte i que el director de tesi forma part del projecte finançat. 

17. El projecte de recerca competitiu no està vigent. 

18. El projecte de recerca competitiu no es considera vàlid. 

19. La persona candidata ha gaudit d’un altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 

mesos en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds (16/10/2017). 

20. No haver acreditat la disminució. 

21. Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, 

enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, la nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic no és 

igual o superior a 6,5. 

22. En cas de persones estrangeres que no disposin de NIE, no haver adjuntat una còpia del 

passaport. 

23. En cas d'accedir al doctorat només amb una titulació de llicenciatura, grau, enginyeria o 

arquitectura, aquests estudis no s’han finalitzat entre l'1 de gener de 2015 i la data de presentació 

de la sol·licitud. 
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BEQUES I AJUTS PER A LA FORMACIÓ I CONTRACTACIÓ D’INVESTIGADORS 
NOVELLS FI-DGR 2018 

 

Relació prioritzada que presenta la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya 
 

Nº Expedient Sol·licitant Director/a  
NOTA MITJANA 

LLICENCIATURA/ 
GRAU 0 - 10 

(A) 
NOTA MITJANA 

PONDERADA 
LLICENCIATURA/ 

GRAU 0 - 10 
 

NOTA 
MITJANA 
MÀSTER  

0 - 10 
 

(B) 
NOTA MITJANA 

PONDERADA 
MÀSTER 0 - 10 

NOTA 
FINAL 

AVALUACIO 
EXP. ACAD. 

0 - 10 
80%B+20%D 

 
PUNTUACIÓ 

FINAL  
 (0 - 10) 

 

(C) 
VALORACIÓ 

GRUP DE 
RECERCA on 

s'integra la 
persona 

candidata   0 - 4 

(D) 
VALORACIÓ 

POL. 
CIENTÍFICA 

ENTITAT 0 - 3 

TOTAL 
((E/10)*3) 

ORDRE  (d'acord 
amb la 

puntuació final)  

Grup de 
Recerca  on 
s'integra la 

persona 
candidata 

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

    0,0   0,0   0,0   

 

 

Data Publicació:              Signatura: 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ I PRIORITZACIÓ  
DE LES SOL·LICITUDS D’AJUTS DESTINATS A LES 
UNIVERSITATS I CENTRES DE RECERCA PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR 
NOVELL, PER A L’ANY 2018 (FI-DGR), CONVOCADES 
PER L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS 
UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR). 

 

 
La resolució EMC/2138/2017, de 6 de setembre (DOGC núm. 7453, de13/09/2017), per la 

qual s’aproven les bases reguladores dels d’ajuts destinats a universitats i centres de recerca i 

fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2018 

(FI-DGR), estableix que l’avaluació i selecció de sol·licituds es realitzarà tenint en compte la 

priorització de les universitats, en funció de la seva política científica, els criteris establerts en 

el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya i les bases de la convocatòria (resolució 

EMC/2199/2017, de 14 de setembre). 

 

Per tal de prioritzar les sol·licituds presentades, la Comissió de Recerca i Innovació de la 

Universitat Oberta de Catalunya ha aprovat els següents criteris: 

 
 
NOTA MITJANA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA CANDIDATA  
(30%, màxim 3 punts). 
 
El càlcul de la nota mitjana es regirà per allò que s’especifica a l’apartat adient de les bases 

de convocatòria: 

 

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura tindrà 

un pes del 80% en el total de la nota d'aquest apartat.  

 

La nota mitjana ponderada dels estudis de màster tindrà un pes del 20%.  

 

La nota del màster només es tindrà en compte si es disposa de la nota mitjana de l'expedient 

en el moment de presentar la sol·licitud.  
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Si els estudis de màster necessaris per cursar el doctorat no han finalitzat en el moment de 

presentar la sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de grau, 

llicenciatura, enginyeria o diplomatura en un 100%.  

 

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%.  

 

 

 
AVALUACIÓ DEL GRUP DE RECERCA ON S’INTEGRA EL SOL·LICITANT DE L’AJUT  
(40%, màxim 4 punts). 

 
Donada la situació de la convocatòria SGR2017 (pendent d’avaluació) i que la UOC ha 

presentat diversos nous grups i grups amb composició diferent a la convocatòria 2017, el grup 

de recerca s’avaluarà aplicant els següents criteris: 

 

a1:  La natura del projecte o conveni/contracte de recerca finançat en el que s’emmarcarà el 

projecte de tesi de la persona candidata (projectes competitius europeus, estatals i altres) 

 

Natura projecte Puntuació 

Si el projecte compta amb finançament de fons europeus i/o internacionals. a1=0,5 

Si el projecte compta amb finançament nacional o estatal. a1=0,25 

Si el projecte compta amb finançament no competitiu (convenis o contractes 

per un import mínim de 24.000 €). 
a1=0 

 
a2:  La producció científica (publicacions) generada pel grup de recerca des de l’1 de gener 

de 2014. Es consideren les publicacions en revistes indexades (ISI, SCOPUS i CARHUS) 

i en llibres publicats per editorials de prestigi.  

 

Publicacions Puntuació 

Si el grup té 15 o més publicacions en revistes indexades o llibres. a2=2 

Si el grup té entre 8 i 15 publicacions en revistes indexades o llibres. a2=1 

Si el grup té menys de 8 publicacions en revistes indexades o llibres. a2=0 
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a3:  El número de tesis defensades en el grup des de  l’1 de gener de 2014. 
 

Tesis defensades Puntuació 

Si en el grup s’han presentat 3 o més tesis. a3=0,5 

Si en el grup s’han presentat entre 1 i 2 tesis. a3=0,25 

Si en el grup no s’ha presentat cap tesi a3=0 

 
a4:  El nombre de projectes finançats concedits des de l’1 de gener de 2014 (capacitat de 

finançament). Es consideraran tant els projectes competitius com els convenis de 

recerca com s’indica a continuació: 

  

Projectes competitius Puntuació 

5 o més ajuts i projectes competitius. a4=0,5 

Entre 2 i 4 ajuts i projectes competitius.  a4=0,25 

1 o cap ajut i projecte competitiu. a4=0 

Contractes o convenis de recerca Puntuació 

Més de 2 contractes o convenis de recerca. a4=0,5 

1 o 2 contractes o convenis de recerca. a4=0,25 

Cap contracte o conveni de recerca. a4=0 

 
 

 
POLÍTICA CIENTÍFICA DE L’ENTITAT (3 PUNTS)  
(30%, màxim 3 punts). 

 
La puntuació s’atorgarà atenent al següent criteri: 
 

Contractes o convenis de recerca Puntuació 

Si les línies de recerca del grup SGR en el que s’integra el candidat es 

corresponen amb les línies prioritàries del mapa del coneixement 2017-2020 de 

la UOC. 

3 

Si les línies de recerca del grup SGR en el que s’integra el candidat es 

corresponen amb les línies prioritàries dels Plans Estratègics dels diferents 

Estudis de la UOC. 

2 

Si les línies de recerca del grup SGR en el que s’integra el candidat no es 

corresponen amb els criteris anteriors. 
0 
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Puntuació final 
 
La priorització de les persones candidates s'estableix segons la puntuació obtinguda de la 
suma dels tres apartats anteriors, i d'acord amb la fórmula següent:  
 

(
80%𝐴 + 20%𝐵

10
) ∗ 3 + 𝐶 + 𝐷 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

 
On:  
 
A és la nota mitjana ponderada dels estudis de llicenciatura, grau o diplomatura (0-10).  
 
B és la nota mitjana ponderada del màster (0-10).  
 
C és la valoració del grup de recerca on s'integra la persona candidata (0-4).  
 
D és la valoració de la política científica (0-3).  
 
 
En el cas que no s'utilitzin els estudis de màster, la fórmula serà la següent:  
 

(
𝐴

10
) ∗ 3 + 𝐶 + 𝐷 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
La puntuació final s'expressa en una escala del 0 al 10. 

 

 

Normes d’aplicació de la priorització 
 
Els candidats s’ordenen d’acord amb la seva puntuació, llevat que un director o directora 
presenti més d’un candidat per convocatòria. En aquest cas, s’escollirà el candidat amb millor 
nota mitjana ponderada i es desestimaran els altres. 
 
Els criteris de priorització s'apliquen en referència a les dades existents l'últim dia de 
presentació de sol·licituds. 
 
En cas d’empat es prioritza la persona candidata amb la nota mitja més l’alta.  
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