RECONEIXEMENT A LA INVESTIGACIÓ INTENSA DELS
INVESTIGADORS

Acord núm. 76/2011 del Consell de Govern pel qual s’aprova el document
Reconeixement a la investigació intensa dels investigadors.
.




Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia
16 de maig de 2011.
Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de maig de 2011.

DOCUMENT CG 17/5 2011

Vicerectorat de Recerca
Barcelona, 25 de maig de 2011

Reconeixement a la dedicació intensa del personal
acadèmic com a coordinadors de projectes de recerca
d’especial complexitat i dimensió

Antecedents
Al novembre de 2006 es va aprovar el document l’Estructura de les unitats
de recerca a la UPC, Document CG 6/11 2006, de 23 de novembre de 2006.
Els objectius d’aquest document eren clarificar els criteris de creació de
Grups de recerca de la UPC; donar resposta a la demanda de molts
investigadors de reinstaurar els Centres Específics de Recerca per respondre
a les demandes d’entitats públiques o privades en camps específics de la
recerca; tanmateix
incloure els Centres de la Xarxa de suport a la
Innovació i Tecnologia (Xarxa IT) ara TECNIO; i definir les relacions entre
els grups de recerca, els CERs i Xarxa IT, els centres de recerca vinculats i
les unitats bàsiques de la UPC. També es va crear el consell de Centres
Específics de Recerca i de la Xarxa d’Innovació Tecnològica amb l’objectiu
de millorar les accions de suport a la recerca, aprofitar oportunitats en
l’obtenció de recursos i coordinació de grups per tal d’assolir projectes més
ambiciosos.
Al juliol de 2009 es va aprovar el document Intensificació en recerca per a
professors responsables de grans projectes i activitats destacades de
recerca a la universitat, document CG 30/7 2009, de 23 de juliol de 2009,
que va proposar atorgar una reducció de PAD anuals per intensificació de la
tasca de gestió de la recerca.
Justificació
L’Àrea de recerca de la UPC dins del seu plantejament estratègic UPC14,
proposa entre d’altres l’objectiu estratègic següent:
Promoure l’ excel·lència investigadora, fomentar el creixement en l’activitat
de recerca, i enfortir les activitats de transferència de tecnologia i innovació.
Una de les línies d’actuació per desplegar aquest objectiu és facilitar la
dedicació més intensa a projectes de recerca d’especial complexitat i
dimensió. Aquesta responsabilitat suposa una dedicació considerable en
temps i en esforços organitzatius a aspectes de la gestió dels projectes i/o
de la direcció del centre que han de compaginar amb les seves
responsabilitats docents i de recerca.
La forma de desenvolupar aquesta línia d’actuació és mitjançant aquest
document, que persegueix dos objectius.
El primer objectiu és que el PDI pugui dedicar els seus esforços a realitzar
tasques de gestió, sense que les tasques docents resultin perjudicades en la
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seva qualitat; també es vol estimular al PDI a la gestió d’aquests projectes
i/o direcció de centres i a l’activitat de recerca.
El segon objectiu és captar als millors investigadors de les entitats
vinculades a la UPC per a què s’incorporin a tasques docents.
Factors dels ajuts
Per a la consecució del primer objectiu:
 la reducció de 18 PAD anuals,
 el criteri de prioritat per a la concessió de personal tècnic de suport a la
recerca (PQS/PTS)
Per a la consecució del segon objectiu:
 Si és fa necessària la contractació de pdi per cobrir docència, serà mèrit,
en el concurs desenvolupat per a tal fi, la pertinença del candidat a una
entitat vinculada a la UPC.
Destinataris
A.- Al PDI de la UPC que figuri com a investigador/a principal d’un
projecte europeu coordinat per la UPC.
B.- Al PDI de la UPC que figuri com a investigador/a principal d’un
projecte Nacional CONSOLIDER de la UPC, o equivalent.
C.- Al PDI de la UPC que figuri com a director/a d’un Centre Específic de
Recerca, amb un volum d’ingressos superiors a 1M€ anuals a la UPC.
D.- Al PDI de la UPC que figuri com a director/a d’un Centre de Suport a
la Innovació Tecnològica (TECNIO), amb un volum d’ingressos superiors
a 1M€ anuals a la UPC.
E.- Al PDI de la UPC que figuri com a responsable d’un Grup consolidat
de la Generalitat de Catalunya amb un volum d’ingressos superiors a 1
M€ anuals a la UPC.
Incompatibilitats
No podrà sol·licitar aquest reconeixement el professorat que es
trobi en alguna de les següents circumstàncies:


PDI que disposi d’un altre tipus d’intensificació a la recerca (ICREA
acadèmia, Programa I3, Distinció de la Generalitat....).



PDI que disposi de qualsevol altre tipus de reducció docent
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Criteris


Es valorarà l’interès i la viabilitat de l’activitat de recerca, que ha d’estar
emmarcada dins del pla estratègic de la universitat.



Es valorarà el currículum vitae del professor que durà a terme aquesta
activitat i també el nivell d’activitat de recerca, d’innovació i de
transferència de tecnologia de la seva unitat de recerca.

Procediment
El professor haurà de presentar
Recerca segons sol·licitud annexa.

la seva sol·licitud al Vicerectorat de

La sol·licitud anirà acompanyada d’un informe mostrant l’activitat proposada
i del currículum del sol·licitant.
La Comissió de Recerca del Consell de Govern avaluarà les propostes tenint
en compte:
-

Que la proposta de recerca presentada fomenti el creixement en
l’activitat de recerca, i enforteixi les activitats de transferència de
tecnologia i innovació.

-

Que la producció científica del Centre o Grup de Recerca estigui dins
dels estàndards de producció de la UPC.

-

La valoració d’investigadors experts externs a la UPC, sempre que ho
cregui oportú.

L’eventual contractació que es derivi de la concessió d’aquesta intensificació
a la recerca haurà de ser autoritzada pel Vicerector de Personal Acadèmic,
en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Observacions
En els casos de destinataris A o B, el reconeixement durarà mentre duri el
projecte de recerca, o bé un mínim de dos cursos acadèmics. En la resta de
casos serà per un període de 1 + 1 cursos.
Validesa
Aquest acord substitueix i deixa sense efectes el document CG 30/7 2009,
de 23 de juliol de 2009.
Aquest acord serà vàlid durant els cursos 10/11 i 11/12 i s’entendrà
prorrogat per cursos acadèmics excepte acord en contra.
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