
Universitat
de les Illes Balears

Convocatória per a la concessió d’ajudes per estades breus de professors convidats
(segon semestre de 2018)

Es convoquen ajudes per estades breus de professors convidats.

1. Els candidats han de ser investigadors de prestigi reconegut, en possessió del títol de doctor, i que
desenvolupen la seva tasca professional en universitats o centres d’investigació estrangers.

1.1. Els professors convidats hauran de signar, en un únic document, la seva incorporació i el seu
compromís de finalització d’ estada.

1.2. FIs professors convidats hauran de presentar, en el moment de la seva incorporació a la UIB
un document de la institució d’origen on s’autoritzi l’estada a la UIB.

Els trámits a qué fan referéncia els expositius anteriors s’han de fer a l’Oficina de Suport a la Recerca
(OSR).

2. Poden sol• licitar aquests ajuts els professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i
interins; professors de la UIB en régim laboral: professor contractat doctor, de plantilla i interins,
professor col~ laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor;
investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva;
investigadors d’un Organisme Públic d’investigació (OPI) adscrits a un Institut Universitari de Recerca
(IIJR) de la UIB. La soP licitud es tramitará a través de la unitat d’ adscripció (departament o IUR) de
l’investigador sol licitant.

2.1. Un mateix investigador només podrá presentar una solliciffid. Totes les sollicituds seran
avaluades perla Comissió Avaluadora de l’OSR.

2.2. Els investigadors responsables de les propostes podran obtenir estades de professors convidats
per un máxim de cinc mesos cada dos anys.

2.3. Els investigadors convidats beneficiaris d’aquestes ajudes no podran gaudir d’estades en
convocatóries consecutives.

Per a l’aplicació d’aquest article es tindran en compte les ajudes obtingudes en el marc del programa
d’estades breus de joves investigadors convidats.

3. La durada mínima de les estades és de tres setmanes i la máxima de tres mesos, a realitzar de manera
ininterrompuda. Les estades, pel que fa a aquesta convocatória, s’han de dur a terme dins el segon
semestre de l’any 2018 (de l’l dejuliol al 31 de desembre de 2018).

3.1 Els professors convidats s’han d’incorporar en el període previst, excepte causes degudament
justificades. En cas de no poder realitzar l’estada en el període concedit, s’ha de comunicar el
canvi, amb antelació suficient, mitjançant escrit raonat dirigit al Vicerectorat d’Investigació i
Internacionalització. Així mateix, si l’estada no es pot realitzar també s’haurá de comunicar al
Vicerectorat.

4. Els ajuts que es concediran per les estades estaran en funció de la categoria professional del candidat.
A aquests efectes, s’estableixen dues categories: nivell 1, assimilable a CU, amb una dotació mensual
íntegra de 3.025,75 euros; i nivell 2, assimilable a TU, amb una dotació mensual íntegra de 2.453,82



euros. Aquestes quantitats tindran les retencions fiscals que pertoquin. La Universitat de les Illes Balears
subscriurá l’assegurança pertinent en tots els casos.

6. El termini per a la presentació de sollicituds acabará el 31 de març de 2018. Les sollicituds han de
presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledá, campus universitari (era. de Valldemossa, km
7,5) o a les unitats de registre en flincionament als distints centres de la UIB, de conformitat amb el que
estableix l’article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de
desembre), sobre organització i ffincionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears.

7. La sollicitud, juntament ainb la convocatária, i la memória que s’ha d’adjuntar, la podeu trobar al
programa de foment a la recerca a l’adreça d’internet: http://www.uib.es/recerca/ajutsf.

8. Si no lii ha disponibilitat pressupostária per finançar totes les sol licituds presentades, s’aplicará el
barem següent:

8. 1. El curriculum vitae de l’investigador convidat (un máxim de 10 punts). S’eliminaran els
candidats amb puntuació inferior a 3 en aquest apartat. Per a l’avaluaciá d’aquest punt, el criteri
emprat será l’aprovat a la reunió de la CAQSR de dia 6 d’abril de 2016, l’acta de la qual es pot
consultar a: http://osr.uib.catJComissioAvaluadoraJ.

8. 2. La productivitat científica de 1’ investigador soF licitant, referida als darrers cinc anys anteriors
a l’any de la convocatória (un máxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem del
GREC (avaluació quantitativa de l’activitat investigadora) amb les dades incloses per l’investigador
en el seu currículum.

8. 3. Les publicacions científiques conjuntes entre l’investigador convidat i algun membre o
membres del grup de recerca al qual pertany linvestigador que convida (un máxim de 5 punts). Per
avaluar aquest punt l’investigador soF licitant ha d’especificar, a la memória presentada, quines
publicacions compleixen aquest requisit.

8.4. Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per linvestigador sol~licitant referida als
darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatória (un máxim de 5 punts). S’utilitzará la
informació que hi ha al GREC als apartats projectes de recerca (PJDG, AEDG i PEDG).

8. 5. Puntuacions addicionals:

—5 punts addicionals si la soP licitud ha estat denegada per motius pressupostaris a la
convocatária immediatament anterior i 10 punts addicionals si ha estat denegada a les
dues convocatóries immediatament anteriors.

— 5 punts addicionals si la durada és de dos mesos o inferior.

— 5 punts addicionals si és la primera visita del professor convidat, 2 punts si el professor ja
ha gaudit únicament d’una estada com a professor convidat. Per a l’aplicaciá d’aquest criteri
es tindran en compte les ajudes obtingudes en el marc del programa d’estades breus de joves
investigadors convidats.

8. 6. Tindran preferéncia aquelles sol licituds en les quals la data d’obtenció del títol de doctorat de
l’investigador convidat sigui igual o anterior a 31 de desembre de 2011.

9. La Comissió Avaluadora de l’OSR, un cop avaluades les sol licituds, presentará la llista prioritzada al
Consell de Direcció el qual publicará una Resolució provisional en el termini máxim d’un mes des de la
finalitzaciá del període de presentació de soP licituds. A continuació, s’obrirá un termini de 15 dies per
presentar al~legacions, que seran resoltes en un termini máxim de 15 dies a comptar des de la data de
tancament del període d’al legacions. El Consell de Direcció publicará una Resolució definitiva. Aquesta
Resolució, juntament amb la Resolució provisional, es podrá consultar a
http://www.uib.cat/recerca/ajuts/. Un cop Resolta la convocatária, el Consell de Direcció la trametrá al
Consell de Govem per a la seva aprovaciá.



10. Totes les denominacions d’órgans de govern, representació, c~rrecs, funcions i membres de la
comunitat universitária, com qualssevol que en aquesta convocatória apareguin en génere masculí, s’han
d’ entendre referides indistintament al génere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

11. La present convocatária i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden impugnar en els
casos i en la forma establerts perla Llei 39/2015, d’l d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

En cas de discrepáncia de la convocatária entre les versions en catalá, castellá o anglés, la versió en
catalá será la que es tindrá en compte a efectes d’interpretació. Així mateix, en cas de discrepáncia,
s’habilita a la Comissió A aluadora de l’OSR a interpretar el text de la convocatária.

El Vicerector d’ ¿~tigació i Intemacionalització,

Palma, 1 de març de 2018


