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CONVOCATÒRIA DE 2 “BECAS IBEROAMÉRICA. 

SANTANDER INVESTIGACIÓN 2019” 

El Vicerectorat de Política Internacional de la Universitat de Politècnica de Catalunya, amb el finançament 
del Banc de Santander en el marc del Programa Becas Iberoamérica Santander Investigación, convoca 2 
beques per realitzar una estada en un centre de recerca o universitat iberoamericana, diferent al país 
d'origen de la persona sol·licitant. 

1. OBJECTE DE LA BECA 

Promoure l'actualització del nivell de coneixements dels participants, l'aprenentatge de noves tècniques i 
mètodes,  establir o consolidar vincles acadèmics entre equips de recerca i institucions iberoamericanes, i 
reunir informació addicional i específica necessària per als estudis i investigacions que estan realitzant els 
destinataris. L'assoliment d'aquest objectiu es facilitarà mitjançant l'estada en un centre de recerca o 
universitat iberoamericana diferent del país d'origen. 

No es consideraran vàlides les estades a Iberoamèrica que es desenvolupin amb l'únic objectiu d'impartir 
docència. 

2. REQUISITS 

Ser personal docent i investigador: vinculat funcionalment o contractat laboral indefinit a temps complet a la 
UPC. 

3. CONDICIONS GENERALS DE LES AJUDES 

-La durada mínima exigida de l’estada serà d’un mínim de dos mesos. 

- L'import unitari de les beques serà de 5.000 € destinades a sufragar els costos d'allotjament, manutenció i 
despeses de viatge.  

- L'estada a la universitat de destinació haurà de finalitzar abans del 30 juny 2020. 

- Es prioritzarà els/les candidats/es menors de 35 anys.  

- El/la beneficiari/a haurà d'obrir un compte corrent al Banc Santander, on se li ingressarà el total de la beca, 
menys l’import de l’assegurança. 

- El/la beneficiari/a no podrà desplaçar-se a un centre de recerca o universitat del país del qual és nacional. 

4. SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  

a) Inscripció: serà requisit imprescindible per participar en els processos de selecció el registre previ a través 
de la pàgina web: https://www.becas-santander.com 

El registre l’ha de fer el participant abans del 30 d’abril. 

b) Sol·licitud:  A més de la inscripció, el sol·licitant ha de presentar també una sol·licitud i la documentació 
exigida (apartat c)  electrònicament al Gabinet de Relacions Internacionals : mobilitat.pdi@upc.edu 

https://www.becas-santander.com/
mailto:mobilitat.pdi@upc.edu
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En una carpeta, amb el nom del sol·licitant, s’inclouran en PDF cada un dels documents requerits per 
participar en programa.  

c) Documentació requerida adjunta a la sol·licitud: 

1. Fotocòpia DNI del participant 

2. Acreditació de la vinculació funcionarial o contractual del personal docent i investigador (disponible al 
Racó Personal de la intranet UPC) 

3. Currículum Vitae abreujat amb la descripció de les aportacions científiques més importants dels últims 
cinc anys  

4. Projecte d'investigació i estada, que pot consistir en un treball d'investigació bàsica, investigació 
estratègica, recerca aplicada, desenvolupament experimental o transferència de coneixements. Aquest 
projecte ha d’estar signat pel professor/a que acollirà l’investigador de la UPC i haurà de tenir també el 
segell de la institució de destinació. Annex 1. 

5. El permís del departament o la universitat aprovant aquesta absència. Sense aquest permís no es té el 
dret a obtenir el 100% de les retribucions salarials durant l’estada. Trobareu la informació en el següent link: 

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PDI/Informacio_General/Permisos_act 

d) Termini:  

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al 
portal web del Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa fins al  30 d’ABRIL DE 2019 

5. CRITERIS DE SELECCIÓ 

a. Es donarà prioritat als/les candidats/candidates menors de 35 anys. (10 punts) 

b. Currículum del sol·licitant (40 punts) 

c. Projecte d’Investigació (50 punts) 
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6. SELECCIÓ DE CANDIDATS 

La selecció de candidats que acreditin el compliment dels requisits esmentats serà realitzat per una Comissió 
d’Avaluació formada pel Vicerector de Política Internacional, el Vicerector de Recerca i la directora del 
Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa. 

La Comissió vetllarà per la igualtat d'oportunitats dels sol·licitants, independentment del seu sexe, raça o 
religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  

La Comissió podrà consultar, quan així ho consideri oportú, persones externes a la mateixa per tal d’aclarir 
i/o ampliar informació relativa a les sol·licituds. 

7. RESOLUCIÓ DE LES BEQUES 

La resolució de les beques es farà pública no més tard del 31 de maig  a la pàgina web del Gabinet de 
Relacions Internacionals , incloent la llista de becaris i la de suplents, per ordre de puntuació. El GRI 
comunicarà per correu electrònic la concessió de les beques a les persones beneficiàries i tramitarà el 
pagament de les mateixes als beneficiaris. 

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa dels sol·licitants podran entendre desestimada la seva 
sol·licitud.  

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants. 

8. ACCEPTACIÓ DE LA BECA 

La beca ha de ser acceptada expressament per part de la persona beneficiària a través de la plataforma 
inclosa a la pàgina web: https://www.becas-santander.com 

Els candidats seleccionats hauran d'acceptar la beca  entre l’1 de JUNY I EL 10 de JUNY de 2019. 

La beca, un cop acceptada, serà abonada directament al beneficiari per la UPC en el compte corrent obert 
per ell al Santander. L’import es farà efectiu una vegada que els beneficiaris s’incorporin a la universitat de 
destinació i mai abans que el beneficiari enviï el document d’incorporació al correu electrònic: 
mobilitat.pdi@upc.edu 

Amb la concessió de la beca els professors i investigadors  podran incorporar-se i participar en les activitats i 
serveis que li oferirà la comunitat de becaris Santander. 

9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

a. Contractar una assegurança especial, que inclourà les següents cobertures: mort i invalidesa permanent 
per accident, assistència en repatriació de morts, ferits o malalts, despeses mèdiques, d’hospitalització per 
malaltia o accident i  responsabilitat civil privada. 

b. Sol·licitar i obtenir els corresponents visats o permisos d'estada en els països de destinació. 

c. Obrir un compte corrent a Banco Santander, per a percebre l'abonament de la beca. 
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d. Presentar una memòria final sobre l'activitat desenvolupada, signada pel investigador receptor i pel 
beneficiari, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada. 

10. PAGAMENT DE LA BECA 

La beca serà abonada directament al beneficiari per la UPC en el compte corrent obert al Banc de Santander 
en dos terminis: 

- 80% quan es presenti, al Gabinet de Relacions Internacionals:  

 La assegurança descrita a l’apartat 9  

 El certificat d’incorporació al centre de destinació 

- 20 % a la tornada quan es presenti una memòria (3 fulls màxim) de l’activitat desenvolupada  

11. PÈRDUA DE LA BECA 

Seran causes de pèrdua de la beca: 

a. No complir alguna de les condicions establertes en aquesta convocatòria. 

b. La pèrdua de la vinculació amb la UPC abans o durant el període de l'estada. 

c. La no realització de l'estada per qualsevol causa. 

En el supòsit que l’estada no es realitzi s’haurà de retornar l’import íntegre rebut a compte. 

 

12. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES  

D’acord amb el contemplat al punt 10 i 11 de les bases generals del programa “Becas Iberoamérica. 
Santander Investigación” 

 

 
 
 
 
Juan Jesús Pérez 
Vicerector de Política Internacional  
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
Barcelona, 1 d’abril de 2019 


