CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA INCORPORACIÓ DE
TÈCNICS A GRUPS DE RECERCA DE LA UIB
Convocatòria per seleccionar vuit grups de recerca inclosos al catàleg d’investigadors i grups de
recerca de la UIB a la data de la present convocatòria, als quals s’assignarà una plaça de tècnic,
preferentment FP2, amb la finalitat de realitzar tasques de suport en el marc de projectes de recerca
finançats. Una vegada que s’hagi resolt aquesta convocatòria i assignada la plaça de tècnic als
diferents grups de recerca, s’obrirà una nova convocatòria adreçada a les persones interessades en les
places de tècnic que s’oferiran.
La relació del tècnic amb la Universitat serà laboral, mitjançant un contracte per obra i servei que
estarà lligat a un projecte de recerca viu. La durada del contracte serà d’un any. El cost total de la
plaça serà com a mínim de 15.100 euros (inclòs el cost de la seguretat social). La Universitat
finançarà el 50% de la quantitat anterior. El grup de recerca haurà de cofinançar la quantitat restant
que haurà de sortir, necessàriament, del projecte al qual s’ha lligat.
1. REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS
1.1. Els grups de recerca interessats hauran de presentar:
a) Instància dirigida al Vicerector d’Investigació i Política Científica, signada per l’investigador
responsable del grup.
b) Documentació que acrediti que el grup té un projecte de recerca viu en el qual hi ha finançament
per a la contractació de personal.
c) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de
registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, serà el 20 de desembre de 2005.
1.2. La instància, juntament amb la normativa general i la convocatòria específica, la podeu trobar al
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http://67.15.54.29/~vpc/infoment/punt.php?id=3&num=3.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
2.1. Les places seran adjudicades per la Comissió d’Investigació, una vegada avaluades per la
Comissió Avaluadora de l’OSR. Per fer la priorització de les sol·licituds es tindran en compta els
criteris següents:
a) La productivitat científica de l'investigador que fa la sol·licitud durant els darrers cinc anys, de
l’any 2001 a l’any 2005 (amb un màxim de 10 punts). Per a l’avaluació s’utilitzarà la informació
introduïda a la base de dades GREC. La puntuació dels candidats serà proporcional a la valoració de
l'investigador i es donarà la màxima puntuació a la sol·licitud presentada per l'investigador amb més
valoració.
b) Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l'investigador o grup de recerca durant els
darrers cinc anys, de l’any 2001 a l’any 2005 (amb un màxim de 5 punts). Es donarà la màxima

puntuació a l’investigador o grup de recerca amb més valoració. L’investigador responsable del grup
de recerca haurà d’adjuntar a la sol·licitud la relació de projectes que vulgui que es considerin

juntament amb els ingressos obtinguts aquests darrers cinc. Per això s’haurà d’emplenar l’annex A
que s’adjunta a aquesta convocatòria.
c) Si a la darrera convocatòria l'investigador o grup de recerca ha tingut un tècnic subvencionat per
aquest programa, tindrà 5 punts addicionals. Si ha tingut tècnic subvencionat per aquest programa en
una altra convocatòria els darrers cinc anys, hom li restarà 5 punts.
d) Si l’investigador o el grup de recerca no han tingut tècnic subvencionat per aquest programa en una
altra convocatòria els cinc anys anteriors a la darrera convocatòria, tindrà 3 punts addicionals. Si no
ha tingut mai tècnic subvencionat per aquest programa, tindrà 3 punts més addicionals.
e) La comissió avaluadora pot donar fins a un màxim de 5 punts per afavorir grups minoritaris i
intentar fer una àmplia distribució entre els departaments i instituts, evitant la concentració excessiva.
d) No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum degudament actualitzat
al programa GREC, almenys fins dia 20 de juny de 2005.
e) Per tal de comprovar la veracitat de tota la informació emplenada tant a la base de dades GREC
com a la resta de documentació annexada, la Comissió Avaluadora de l’OSR es reserva el dret de
demanar al sol·licitant la informació addicional que consideri necessària.
f) Correspon a la Comissió Avaluadora de l’OSR interpretar la convocatòria i aplicar el barem
establert.
3. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
3.1. La resolució de la convocatòria es durà a terme en un termini màxim de sis mesos.
3.2. Es publicarà a l’adreça d’internet següent:
http://67.15.54.29/~vpc/infoment/punt.php?id=3&num=3 i al tauló d’anuncis de l’edifici Son Lledó.
4. NORMA FINAL
4.1. La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta convocatòria es
poden impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 1 de desembre de 2005
El Vicerector d’Investigació i Política Científica,
P. s. r.

Sergio Alonso
Vicerector d’Ordenació Acadèmica

