Annex del punt 5.1

Programa de foment de la recerca:
assignació de recursos destinats a
personal tècnic o administratiu a
grups reconeguts de recerca

Consell de Govern
Sessió ordinària de 22 de desembre de 2009

CPISR-1 C
Antonio
Gonzalez
Senmartí
Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Inst. Sanitàries

nombre de pp: 4

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Antonio
Gonzalez Senmartí
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Universitat Rovira i Virgili, ou=Filologia
Catalana, ou=Serveis Publics de Certificacio
CPISR-1 amb carrec, ou=Vegeu https://www.
catcert.net/verCPISR-1CarrecURV (c)05,
sn=Gonzalez Senmartí,
givenName=Antonio, title=TU -Secretari/ària
General, serialNumber=37627034T,
cn=CPISR-1 C Antonio Gonzalez Senmartí
Fecha: 2010.01.07 14:36:04 +01'00'

07/01/2010

PROGRAMA DE FOMENT DE L’ACTIVITAT DE RECERCA
Activitat B.
ASSIGNACIÓ DE RECURSOS DESTINATS A PERSONAL TÈCNIC O
ADMINISTRATIU

Activitat B.2. Programa de suport als grups de recerca
reconeguts
Objectiu B.2
B.2) Establir contractes programa amb els grups de recerca acreditats
externament (grups reconeguts l’any 2009 per la Generalitat de Catalunya) a
partir dels quals, d’acord amb els objectius i finançament acordats, estableixin
autònomament la seva política de personal propi de suport.

1. Contingut de l’activitat
1.1 El període d’execució 2010-13, d’acord amb el període de vigència de
l’acreditació externa dels grups.
1.2 El finançament s’ha de destinar, de manera prioritària, a despeses de
personal:
- Investigador/a postdoctoral
- Investigador/a predoctoral, d’una durada de 4 anys
- Tècnic
1.3 La dotació econòmica global és diferent. Se’n diferencien dos grups:
a) els grups de recerca reconeguts sense finançament: 64.227 €/pels 4 anys.
b) els grups de recerca reconeguts amb finançament: una aportació basal de la
URV, de 64.227 €, i una dotació addicional proporcional a l’aportació rebuda de
l’AGAUR, fins a un màxim de 40.000€, que es descriuen en la taula 1.
El grup de recerca que rep la màxima aportació de l’AGAUR de 73.840 € tindrà
una dotació de 40.000 €.
La resta de les subvencions tenen una aportació:
- mínima de 32.800 €
- màxima de 53.040 €
La diferència de 20.240 € es defineix en quatre trams de 5.000 € descrits en la
taula 1:
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Taula 1. Aportacions econòmiques URV
Aportació AGAUR

>
44.000 a
38.000 a
32.800 a

73.840
49.000
48.999
43.999
37.999

€
€
€
€
€

Aportació fixa
URV
64.227
64.227
64.227
64.227
64.227

€
€
€
€
€

Aportació
variable segons
aportació AGAUR
40.000 €
35.000 €
30.000 €
25.000 €
20.000 €

Total aportació
104.227
99.227
94.227
89.227
84.227

€
€
€
€
€

A l’annex 1 s’adjunta la llista de grups i les aportacions econòmiques.
Aquest programa també inclou els grups de recerca reconeguts de l’IISPV.
Encara s’ha de concretar l’aportació econòmica, que estarà delimitada per
les quantitats definides en la taula anterior, i s’establirà a partir del
corresponent conveni de col·laboració entre la URV i l’IISPV.
D’altra banda, s’ha de prendre una decisió sobre la situació dels
investigadors URV que participen en altres grups reconeguts liderats per
altres universitats.
1.4 La dotació econòmica global de la URV es distribuirà en dos
períodes de dos anys.
1.5
L’import
corresponent
al
primer
període
es
considera
definitiu. La quantitat corresponent al segon període estarà condicionada al
resultat de l’avaluació dels indicadors escollits, segons es descriu en el punt
de seguiment del contracte programa.
1.6 La planificació de la despesa del primer període es realitzarà
a partir de gener 2010, per 2 anys.
2. Avaluació
2.1 L’avaluació es referirà a tasques d’R+D, en forma de contracte programa
entre el vicerectorat i cada grup.
2.2 Es valoraran els indicadors de la taula 2, que estan alineats amb els
indicadors dels contractes programes amb els departaments i els centres de la
URV.
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Taula 2. Indicadors del contracte programa amb els grups
Grup RECONEGUT XXX

Indicador

Nre. trams de recerca vius respecte trams de recerca possibles
Nre. projectes europeus i grans projectes en què participen investigadors del departament
Nre. projectes europeus i grans projectes coordinats/liderats per algun membredel departament
Ingressos per projectes RDI provinents de convocatòries públiques competitives
Ingressos totals per via no competitiva
Ingressos per contractes de llicència i patents
Nre. tesis llegides
% tesis en anglès
Nre. tesis llegides amb menció europea (nou!!)
Nre. treballs de recerca (màster, nou !!)

Priorització DG

8

Pes %

10
5

3
18
11
1

10
5

10

10

Nre. estades de mobilitat entrant del PDI
Nre. estades de mobilitat sortint del PDI
Nre. estades de mobilitat entrant d'estudiantat (doctorat, nou!!
Nre. estades de mobilitat sortint d'estudiantat (doctorat, nou!! ??)
Nre. estudiants internacionals de doctorat(per centre)
Nre. convenis universitaris internacionals (de màster)
Nre. publicacions internacionals
Nre. publicacions internacionals indexades (ISI)
Nre. Highly Cited Papers (HCP)

10

Memòria anual d'activitat del departament
% antics estudiants doctorat amb acreditació externa un cop finalitzada la tesi doctoral
% ocupació antics estudiants doctors un cop finalitzada la tesi doctoral

2.3 L’avaluació es fa sobre 100.
El 50% del pes dels criteris està vinculat a 6 indicadors obligatoris.
La resta d’indicadors i el pes els estableix cada grup. També es pot
incrementar el pes dels indicadors obligatoris.
2.4 La negociació dels contractes programa amb el Vicerectorat
d’Investigació es farà el primer trimestre de 2010. S’acordaran els valors
inicials dels indicadors i els objectius per cada indicador per als 2 primers
anys.
2.5 La planificació de la despesa s’ha de presentar al Servei de Gestió de la
Recerca.
3. Seguiment dels contractes programa
3.1 El seguiment del contracte programa amb els grups serà anual i amb
repercussió econòmica, en el segon any, el 2011.
3.2 L’import econòmic màxim de cada anualitat és la quarta part de la quantitat
assignada i s’aplicarà automàticament al primer període de dos anys. En el
segon període, s’obtindrà quan el grau d’assoliment dels indicadors sigui igual
o superior al 90%.
3.3 Quan el grau d’assoliment dels indicadors sigui inferior al 90%, l’import
econòmic s’ajustarà als percentatges que recull la taula 3 (interpolant o
extrapolant per a valors intermedis o inferiors a 50%).
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Taula 3. Percentatge d’assignació econòmica

2010
2011
2012
2013

100%
100
100
100
100

Percentatge d'assoliment
90%
80%
100
100
100
100
100
90
100
90

d'objectius
70%
60%
100
100
100
100
80
60
80
60

50%
100
100
50
50

La Comissió d’Investigació i Transferència ha de resoldre qualsevol dubte
sobre la interpretació d’aquest document.
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