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PROGRAMA GENERAL D’INTENSIFICACIÓ DE LA RECERCA 
A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Convocatòria 2008 
 
Resolució de 21 de febrer de 2008, del Consell de govern de la Universitat Rovira 
i Virgili, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la intensificació de la 
dedicació a les activitats de recerca del personal docent i investigador de la 
Universitat Rovira i Virgili 
 
Preàmbul 
 
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que el 
Govern de la Generalitat ha d’estimular la recerca universitària en el marc dels 
plans de recerca i desenvolupament plurianuals i mitjançant els programes i les 
actuacions que li siguin aplicables. 
 
El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) 2005-2008 estableix com una 
de les seves actuacions transversals el programa de personal de recerca que 
preveu entre les seves accions prioritàries la definició i desenvolupament de la 
carrera investigadora. 
 
L’Ordre ECI/1520/2005, de 26 de maig, estableix el Programa d’incentivació de la 
incorporació i la intensificació de la activitat investigadora (PI3) del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 
 
El 30 de juny de 2005 es signa el Protocol general pel qual s’estableix la 
col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
en el Programa d’incentivació de la incorporació i la intensificació de la activitat 
investigadora. 
 
El 28 de desembre de 2007 es signa el conveni específic entre el Ministeri 
d’Educació i Ciència i el Departament d’Innovació, Universitats i Empreses per al 
desenvolupament del Protocol general del citat programa per a l’any 2007. 
 
El 28 de gener de 2008 es signa el conveni entre el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa i la Universitat Rovira i Virgili (URV) per desenvolupar el 
Programa General d’Intensificació de la Recerca a la URV durant el període 2008-
2010. 
 
A la vista dels motius exposats, es convoca el programa general d’intensificació 
de la recerca a la Universitat Rovira i Virgili per a l’any 2008 adreçada al personal 
docent i investigador de la URV. 
 
La Comissió delegada d'Investigació i Transferència serà l’encarregada d’instruir 
el procediment establert en aquesta resolució de convocatòria, així com en la 
resolució de concessió. 
 
Aquesta convocatòria es regirà d'acord amb la normativa que li sigui d’aplicació. 

Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la convocatòria específica I3.
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DISPOSICIONS 
 
1. Objecte 
 
1.1. El Programa general té l’objectiu d’intensificar la dedicació a activitats de 
recerca del personal docent i investigador de la URV durant un període màxim de 
3 anys consecutius. 
 
1.2. Per tal d’assolir aquest objectiu, la URV, mitjançant el Programa general, 
atorgarà dispenses de docència a aquest personal de fins a 2/3 del seu encàrrec 
acadèmic durant els 3 anys de gaudiment de l’ajut. 
 
2. Requisits dels/de les candidats/es 
 
2.1. Personal docent i investigador de la URV doctor de caràcter permanent i 
dedicació a temps complet que es vulgui dedicar de manera prioritària a activitats 
estratègiques de recerca. 
 
2.2. No haver complert els 40 anys en la data del termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
3. Finançament 
 
Aquest convocatòria es finança gràcies als recursos econòmics aportats en règim 
de cofinançament a parts iguals pel Ministeri d’Educació i Ciència i el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
 
4. Nombre i quantia dels ajuts 
 
4.1. El Programa general d’intensificació de la recerca a la URV per a l’any 2008 
compta amb 3 ajuts. 
 
4.2. El mòdul de finançament és de 30.000 Euros a l’any per cada professor/a – 
investigador beneficiari d’aquest Programa. 
 
5. Conceptes de despesa 
 
La dotació econòmica de l’ajut es destinarà als conceptes de despesa següents: 

a. Contractació d’1 professor/a associada de 12 hores per recolzar la docència 
que deixi d’impartir el/la professor/a – investigador/a beneficiari/ària. 

b. Altres despeses associades a l’activitat extraordinària de recerca. 
 
6. Vigència 
 
La despesa corresponent s’ha de realitzar en el període comprès entre l’1 de 
setembre de 2008 i el 31 d’agost de 2011. 
 
7. Formalització de sol·licituds 
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7.1. Les sol·licituds es formalitzaran d’acord amb el formulari electrònic elaborat a 
tal efecte (http://www.sgr.urv.es/programes/pgir), que inclou els apartats següents: 

a. Dades del/de la candidat/a 
b. Pla d’activitats 
c. CV del/de la candidat/a. Cas que la URV disposi del currículum vitae en 

format electrònic a la base de dades institucional (webgrec.urv.es), aquest 
document no caldrà presentar-lo. 

 
7.2. Els/les candidats/es presentaran les sol·licituds, acompanyades de la 
documentació especificada al punt anterior i degudament signades, en el Registre 
del Servei de Gestió de la Recerca (Avinguda Països Catalans, 5-7 - 43007 
Tarragona). 
 
7.3. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de març de 2008. 
 
7.4. En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà al/a la candidat/a per a 
què en el termini de 10 dies naturals des de la data de la notificació enviï la 
documentació necessària per tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud 
quedarà desestimada mitjançant Resolució del/de la Comissió delegada 
d’Investigació i Transferència. 
 
8. Avaluació, resolució i notificació 
 
8.1. L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord als criteris de valoració 
següents: 

a. Pla d’activitats proposat, que inclourà: 
a. Endegar noves línies de recerca o projectes en línies emergents. 
b. Coordinar actuacions o projectes de recerca o de transferència de 

coneixement de gran abast i/o interdisciplinaris i/o col·laboratius o 
europeus. 

c. Consolidar l’activitat investigadora de joves investigadors, tant pròpia com 
del seus grups de recerca, amb clara projecció de futur. 

b. Es valorarà inversament el temps transcorregut des de la data en què s’ha 
ocupat la plaça actual de professor/a de caràcter permanent. 

c. CV del professor/a – investigador/a. 
 
8.2. El procés d’avaluació serà realitzat per una comissió externa a la URV en 3 
etapes diferents: 

a. Avaluació de les sol·licituds, prèvia a la resolució de la convocatòria. 
b. Avaluació a la meitat del període de gaudi de la intensificació, durant el 

segon any, que condicionarà la concessió o no de l’ajut d’intensificació per al 
3r any. 

c. Avaluació al final del gaudi del període d’intensificació (als 3 anys), que 
haurà de permetre la valoració global del programa. 

 
8.3. Aquesta Comissió d’avaluació estarà integrada pels membres següents: 

a. 2 experts nomenats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya 

b. 2 professors doctors permanents externs a la URV 
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c. 1 professor doctor permanent de la URV, què serà la vicerectora de 
Investigació i Institucions Sanitàries. 

 
8.4. La Comissió d’avaluació elevarà la relació d’ajuts proposats a la Comissió 
delegada d’Investigació i Transferència. 
 
8.5. La resolució de concessió es realitzarà per acord de la Comissió delegada 
d'Investigació i Transferència en el termini màxim de tres mesos des de la data de 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
8.6. La resolució de concessió es notificarà, dins aquest termini, als/a les 
candidats/es. 
 
9. Disponibilitat i justificació dels ajuts 
 
9.1. El Servei de Gestió de la Recerca de la URV notificarà les dades 
administratives i econòmiques dels ajuts concedits al Servei de Recursos Humans 
i Organització i al Servei de Recursos Econòmics de la URV per a la seva gestió. 
 
9.2. La primera anualitat de l’ajut es posarà a disposició del/de la beneficiari/ària 
amb motiu de la resolució de concessió. La segona i tercera anualitat es posarà a 
disposició del/de la beneficiari/ària una vegada presenti la documentació a què fa 
referència el punt 9.3 i pel que fa a la 3a anualitat sempre que superi l’avaluació 
establerta al punt 8.2.b. 
 
9.3. Els/les beneficiaris/àries hauran de presentar al Vicerectorat d’Investigació i 
Institucions Sanitàries una memòria anual d’activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts en el termini màxim d’un mes des de la data de finalització de cada 
anualitat de l’ajut. 
 
10. Disposicions finals 
 
La Comissió delegada d'Investigació i Transferència de la URV serà l'encarregada 
de resoldre les qüestions no contemplades en aquesta convocatòria. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant 
del Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92. 
 
Tarragona, 21 de febrer de 2008 
 
Francesc Xavier Grau i Vidal 
Rector de la Universitat Rovira i Virgili 


