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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROPOSTES  DE CANDIDATS PER SOL·LICITAR 
UN AJUT “BEATRIZ GALINDO 2020”. 

 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mitjançant la Resolució de 20 de diciembre de 

2019, de la Secretaria de estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que 

se convocan por tramitación anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2020, ha convocat 
100 ajuts per a l’atracció de talent investigador que hagi realitzat part de la seva carrera professional 

a l’estranger amb l’objectiu d’atraure talent investigador i afavorir la captació i formació de capital 
humà investigador i la seva mobilitat en sectors d'interès estratègic nacional, així com promoure la 

qualitat i la competitivitat del personal docent i investigador en les universitats espanyoles. 

 

1. Objectiu de la convocatòria: 

L’Objectiu d’aquesta convocatòria, és la selecció per part de la UPC d’investigadors/res, que optaran 

a demanar un ajut Beatriz Galindo, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Així, les persones que resultin seleccionades, podran sol·licitar aquest ajut en un dels projectes de 
necessitat docent i per a la investigació i transferència del coneixement, proposats per la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

La selecció per part de la Universitat, no comporta el dret a obtenir un ajut Beatriz Galindo, sinó el 

dret a poder presentar la seva candidatura, vinculada a la UPC. 

A aquests efectes, la determinació final de si en resulta beneficiari/a de l’ajut, l’efectuarà el Panel 
Internacional de Expertos, que és l’encarregat de fer la valoració de les sol·licituds presentades per 

cada Universitat o Centre (juntament amb la valoració de les persones candidates), segons el que 
s’estableix a l’Article 3 de la convocatòria Beatriz Galindo 2020 (que es pot consultar a l’annex I 

d’aquestes bases). 
 

2. Perfils de les candidatures 

 

La Universitat ha seleccionat els 5 projectes detallats a continuació, que es presentaran a les ajudes 
Beatriz Galindo. Aquesta convocatòria té per objectiu seleccionar les candidatures de les persones 

que desitgin optar al desenvolupament d’aquests projectes. 
 

Es detallen a continuació els 5 projectes proposats:  

1.- Títol: Mecànica, Medis Continus i Estructures (DECA): 

• Tipus: SÈNIOR. 

• Projecte de necessitat docent i de recerca i transferència (castellà). 

• Projecte de necessitat docent i de recerca i transferència (anglès). 

2.- Títol: Microbiologia aplicada (Departament d'Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia): 

• Tipus: JÚNIOR. 

• Projecte de necessitat docent i de recerca  i transferència (castellà). 

• Projecte de necessitat docent i de recerca  i transferència (anglès). 

3.- Títol: Desarrollo de polímeros para aplicaciones tecnológicas y 
biomédicas  (Enginyeria Química): 

• Tipus: JÚNIOR 

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/67e4d946c6e74d99a45c7a3fb7289860
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/2cb444dc978449bf813e3bd0dc7dceb1
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/91b69b35eda94829bc200e6a172c7f9f
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/a926befac22143a68af71211ab8d5bbd
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• Projecte de necessitat docent i de recerca  i transferència (castellà). 

4.- Títol: Ciberseguretat (ENTEL): 

• Tipus: SÈNIOR 

• Projecte de necessitat docent i de recerca i transferència (anglès). 

5.- Títol: Fabricación digital, diseño paramétrico y construcción de estructuras 
sostenibles (Tecnología de la Arquitectura): 

• Tipus: JÚNIOR 

• Projecte de necessitat docent i de recerca  i transferència (castellà). 

3. Dotació econòmica dels ajuts: 

 
La quantia anual i per a cadascuna de les contractacions corresponents a les ajudes concedides, 

aportada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i les Universitats públiques, serà la 
següent: 

 

a) Modalitat sènior: 
1r 65.000 euros per part del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

2n 25.000 euros per part de la Universitat (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social 
corresponent al contracte del docent i/o investigador). 

 
b) Modalitat júnior: 

1r 35.000 euros per part del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. 

2n 15.000 euros per part de la Universitat (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social 
corresponent al contracte del docent i/o investigador). 

 

4. Requisits de les persones candidates: 

 
Per a poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitzi 

el termini de presentació de sol·licituds els requisits següents: 

• Estar en possessió del grau de Doctor/a. 

• Acreditar 7 anys o més d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des de 

l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la modalitat 

Sènior). 

• Acreditar menys de 7 anys d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des 

de l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la 
modalitat Junior). 

• Els/les aspirants poden ser proposats per altres Universitat o Centres, però hauran d’informar 

a la UPC d’aquesta situació, indicant la seva preferència entre les mateixes. 

 

5. Contingut i documentació de les sol·licituds: 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des del mateix dia 

de publicació d’aquestes bases.  
 

• Les persones aspirants, han de presentar, la següent documentació: 

 

• CURRÍCULUM VITAE (CV): El format és lliure, si bé es recomana l’ús del format de la 
FECYT. 

https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/f652201ee55c4337a3c43b88123397f2
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/e408d0c9aa30425fa3e211ad44713d29
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-postdoctorals/convocatories-generals-postdoctorals-amb-financament-extern/Documents%20Postdoctorals/copy_of_beatriz_galindo/BG2020/resolveuid/8d7f70c240144c0b9741c5fd4fbbf766
https://cvn.fecyt.es/
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• MEMÒRIA (en espanyol i en anglès): que consta d’aquests 3 documents: 

1. Projecte Docent. 
2. Projecte d’investigació i de transferència del coneixement a realitzar amb l’ajut 

Beatriz Galindo. 
3. Impacte en la formació, ocupabilitat o trajectòria acadèmica o professional del 

candidat/a. 

• La Memòria es pujarà desglossada en tres parts (cada part constituirà 1 document .pdf i 
inclourà la versió en espanyol i en anglès).  

• La suma de les extensions dels documents de la Memòria no podrà superar les 11.000 

paraules per a cadascun dels idiomes.  

• De manera orientativa, es proposa que l'extensió màxima de cada document adjunt 

corresponent a cadascun dels conceptes anteriors no depassi les 4 pàgines escrites en lletra 
Times New Roman grandària 12 i interlineat doble. 

 

• DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ESTADES A L’ESTRANGER:  

• Els candidats hauran d'acreditar la vinculació amb la institució estrangera (amb un contracte 
o concessió de beca per una altra institució sempre que s'acompanyi amb l'acreditació de 

vinculació d'acompliment en una institució estrangera) pel període requerit en funció de la 

modalitat de la plaça (Júnior o Sènior).  

• Una estada a l'estranger realitzada com a part de les activitats realitzades per un investigador 
i/o docent que tingui una vinculació contractual amb una institució espanyola computaria 

com a experiència professional a l'estranger. 
 

6. Forma i termini de presentació de les sol·licituds: 

La persona aspirant, que vulgui prendre part ha de presentar la documentació descrita en el Punt 5 

d’aquestes Bases, en espanyol i anglès (indicant a quin dels projectes oferts en aquestes Bases, 
vol aplicar, de la següent manera: 

 

• A través d’Instància Genèrica adreçada a la UASLR, amb l’assumpte “CONVOCATÒRIA BG 
2020” i indicant a quin dels 5 projectes oferts, vol aplicar. 

 

7. Admissió de candidatures 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al web oficial de la convocatòria 

(http://www.ctt.upc.edu) la llista d’aspirants exclosos i admesos. 

D’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es considera que s’han fet les notificacions a 

les persones interessades amb la publicació al web oficial http://www.ctt.upc.edu. 
 

8. Comissió d’Avaluació de les persones candidates:  

Les sol·licituds acceptades, seran avaluades per una Comissió d’experts, formada per: 

• Sr. Miquel Soriano Ibáñez, Vicerector de Política de PDI. 

• Sr. Luca Pelà, Vicerector de Política Científica 

• Sr. Jordi Berenguer Sau, Vicerector de Transferència, Innovació i Coneixement 

Aquesta comissió avaluarà tota la documentació aportada per cada candidat/ta admès/sa, valorant 

l’adequació del perfil de la persona candidata, d’acord amb al Projecte escollit pel mateix i proposarà 
fins a un màxim de 3  persones candidates per projecte. 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica
http://www.ctt.upc.edu)/
http://www.ctt.upc.edu/
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9. Calendari aproximat i orientatiu de la convocatòria: 

 

Presentació Sol·licituds: Del 9/03/2020 al 16/03/2020 

Publicació Exclosos o Admesos: 17/03/2020 

Publicació provisional candidats/tes 
seleccionats/des: 

18/03/2020 

Període al·legacions: Del 19/03/2020 al 20/03/2020 

Publicació definitiva candidats/tes 

seleccionats/des: 

23/03/2020 

Presentació per part de la UPC de la sol·licitud 

de l’ajut BG2020 al Ministeri: 

24/03/2020 

 

10. Incompatibilitats: 

Les persones que resultin escollides a través d’aquest procés selectiu, hauran de tenir en compte, 

en cas d’obtenir finalment l’ajut Beatriz Galindo, les següents incompatibilitats: 

• No podran celebrar contractes de treball amb altres entitats durant el període del contracte 

d'investigador distingit, excepte autorització expressa de la Universitat, sempre que es 
respecti el règim d'incompatibilitats que procedeixi. 

• La celebració del contracte entre la Universitat i el docent i/o investigador serà incompatible 

amb altres ajudes finançades amb fons públics o privats que tinguin una finalitat anàloga, 

així com amb sous o salaris de similar naturalesa i, amb caràcter general, amb la percepció 
de qualsevol quantia que tingui naturalesa salarial, sempre que l'activitat desenvolupada 

pugui afectar el compliment de l'objecte de l'ajuda o a la seva finalitat investigadora o que 
es produeixi en el mateix horari. 

• No es consideraran incompatibles les millores econòmiques que realitzi la Universitat sobre 

l'import mínim del cofinançament establert en la convocatòria. 

• En el seu cas, els docents i/o investigadors hauran de comunicar a les Universitats l'obtenció 

d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que financin les activitats 

subvencionades. 

 

 

ANNEX 1: Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaria de estado de Universidades, 
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocant por tramitación anticipada las 

ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2020. 
 

 

 
Barcelona, a 06 de març de 2020. 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/universitarios/beatriz-galindo.html

