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Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la 
convocatòria del Programa Martí i Franquès de recerca per a l’atracció de 
talent.

Programa Martí Franquès de beques d’investigació

Atraure el millor talent científic al Sud de Catalunya

La Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb les institucions de recerca1 afi-
liades al Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS),2 anuncia el 
Programa Martí Franquès de beques d’investigació, una actuació de cooperació pú-
blica i privada per atraure estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals de 
gran talent per treballar en projectes d’investigació d’interès.

Aquest programa honora el científic Antoni Martí Franquès (Altafulla, 1750 – Tar-
ragona, 1832), qui va realitzar contribucions ressenyables no només en els camps 
de la biologia, la física i la química, sinó també en el desenvolupament econòmic 
del Sud de Catalunya. Va ser el primer científic en establir de manera acurada la 
composició de l’aire.3 

Descripció

El programa conté dos subprogrames:

A) La convocatòria de beques de doctorat adreçades a titulars de llicenciatu-
ra o màster que vulguin realitzar una tesi doctoral en qualsevol camp del 
coneixement.

B) La convocatòria d’un contracte postdoctoral adreçat a un investigador/a 
de qualsevol nacionalitat i edat que vulgui realitzar investigació de fronte-
ra. D’acord amb la filosofia del Consell Europeu de Recerca, el programa 
encoratja les propostes que transcendeixen les fronteres disciplinàries, les 
idees pioneres que s’ocupen de sectors nous i emergents i les aplicacions 
que introdueixen enfocaments no convencionals i innovadors

El subprograma A podrà desenvolupar-se en qualsevol dels departaments de la 
URV o dels instituts de recerca afiliats a CEICS. En aquest cas, la investigació es 
realitzarà en col·laboració amb un grup de recerca de la URV.

El subprograma B haurà de desenvolupar-se en qualsevol departament de la URV 
mitjançant un contracte de treball amb la Universitat.

Primera convocatòria – Abril 2012

A) Beques de predoctorals

A.1) Quatre (4) beques finançades per Catalunya Caixa – Fundació Caixa Tarra-
gona, una per cadascun dels camps següents: Química i Energia; Nutrició i Salut; 
Turisme i Oci; i Patrimoni i Cultura.

1Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Institut de Paleoecologia Humana I Evolució Social (IPHES), Institut d’In-
vestigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

2Campus d’Excel·lència Internacional és un programa pel qual el Ministeri d’Educació espanyol promou l’agre-
gació d’universitats i institucions de recerca amb una projecció estratègica basada en la qualitat de la docència, 
l’excel·lència científica, la vocació internacional i la transformació del coneixement en innovació

3Sobre la quantitat d’aire vital que hi ha en l’aire atmosfèric i sobre diversos mètodes per conèixer-la, 1790. 
Barcelona
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A.2) Una (1) beca cofinançada per la URV, Banco Santander i IRTA en el camp del 
tractament de l’aigua.

A.3) Quatre (4) beques cofinançades per la URV i l’ICIQ en el camp de la química.

A.4) Una (1) beca cofinançada pel CTQC i l’IFF en el camp de la química.

A.5) Quaranta-tres (43) beques finançades pels departaments de la URV que in-
clouen tots els camps de la investigació. Aquest nombre pot ser incrementat amb 
beques addicionals finançades pels grups de recerca de la URV (BRDI).

Els candidats presentaran les seves sol·licituds al web www.urv.cat/PhD_grants

Totes les beques predoctoralsproporcionen fins a quatre anys de suport a l’educació 
de postgrau de les persones que hagin demostrat el seu potencial a través de fites 
importants en qualsevol camp de la ciència.

B) Contracte postdoctoral

Beneficiari/ària

Un investigador/a en qualsevol camp de la investigació, que compleixi els requisits 
següents en el moment de l’acceptació:

• De qualsevol nacionalitat, amb 2-12 anys d’experiència des de la finalitza-
ció del seu doctorat i un historial científic molt prometedor

• Grau de doctor obtingut en una universitat diferent de la URV

• Sense relació estatutària o contractual prèvia amb la URV

• Proposta de recerca d’excel·lència

Condicions

• Finançament: 50.000 € (salari anual total) i 10.000 € (despeses d’investi-
gació)

• Durada: 1 any i renovable fins a 2 anys

• Presentar una proposta a la convocatòria “Starting Grants” de l’ERC

• Criteris d’avaluació: l’excel·lència científica

El programa inclou un contracte postdoctoral l’any 2012.

Els candidats presentaran les seves sol·licituds al web www.urv.cat/postdoc
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Martí-Franquès Research Fellowship Programme

Attracting the best scientific talent to Southern Catalonia

The University Rovira i Virgili, in collaboration with the research institutions1 affi-
liated to the Campus of International Excellence of Southern Catalonia (CEICS),2 

is launching the Martí-Franquès Research Fellowship Programme, a public-private 
cooperation designed to attract highly talented doctoral students and postdoctoral 
researchers to work on exciting research projects.

This programme honours the scientist Antoni Martí Franquès (Altafulla, 1750 – 
Tarragona, 1832), who made remarkable contributions not only to the fields of 
biology, physics and chemistry, but also to the economic development of Southern 
Catalonia. He was the first scientist to accurately establish the composition of air.3 

Description

The programme has two sub-programmes:

A) A call for doctoral grants for holders of bachelor’s or master’s degrees pur-
suing PhD education in any field of knowledge.

B) A call for one (1) postdoctoral position for an individual researcher of any 
nationality and age who wishes to pursue his/her frontier research. The 
programme follows the European Research Council approach and encou-
rages proposals that cross disciplinary boundaries, pioneering ideas that 

address new and emerging fields and applications that introduce uncon-
ventional, innovative approaches. 

Sub-programme A can be carried out in any of the departments of URV or the re-
search institutes affiliated to CEICS. In this case, the research will also be in colla-
boration with a URV research group.

Sub-programme B must be carried out in any of the departments of the URV by a 
work contract with the University

First call – April 2012

A) PhD studentships

A.1) Four (4) PhD studentships sponsored by Catalunya Caixa – Caixa Tarragona 
Foundation, one in each of the following fields: Chemistry and Energy; Nutrition 
and Health; Tourism and Leisure; and Heritage and Culture.

A.2) One (1) PhD studentship co-sponsored by the URV, Banco Santander and IRTA 
in the field of water treatment.

A.3) Four (4) PhD studentships co-sponsored by the URV and ICIQ in the field of 
chemistry.

1Catalan Institute for Chemistry Research (ICIQ), Catalan Institute of Classical Archeology (ICAC), Institute for 
Agro- and Food Technology Research (IRTA), Institute for Human Palaeoecology and Social Evolution (IPHES), 
Pere Virgili Health Research Institute (IISPV), Catalan Institute for Energy Research (IREC)

2Campus of International Excellence is a programme by which the Spanish Ministry of Education promotes the 
aggregation of universities and research institutions with a strategic projection based on teaching quality, scien-
tific excellence, international vocation and the transformation of knowledge into innovation

3On the Quality of Vital Air in Atmospheric Air and On Various Methods of Determining It, 1790. Barcelona



4 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

A.4) One (1) PhD studentship co-sponsored by the CTQC and IFF in the field of 
chemistry.

A.5) Forty-three (43) PhD studentships funded by URV Departments involving all 
the research fields. This number can by increased with additional PhD studentships 
funded by URV research groups (BRDI)

Candidates should apply at www.urv.cat/PhD_grants

All PhD grants provide up to four years of support for the graduate education of 
individuals who have demonstrated their potential for significant achievements in 
any field of science.

B) Postdoctoral contract

Beneficiary

One researcher in any research field, who meets the following requirements at the 
time of acceptance:

• Researchers of any nationality with 2–12 years of experience since the 
completion of their PhD and a highly promising scientific track record

• PhD qualification obtained at a university other than the URV

• No previous statutory or contractual relationship with URV

• An excellent research proposal

Conditions

• Funding: €50,000  (total annual salary) plus €10,000  for research 

• Duration: up to 2 years, renewable on an annual basis

• Must submit a proposal to the ERC Starting Grants call 

• Evaluation criterion: scientific excellence

The Postdoctoral programme includes one contract in 2012.

Candidates should apply at www.urv.cat/postdoc


