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CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA FORMACIÓ DE JOVES INVESTIGADORS CEU-SANTANDER 

CURS 2020-2021  

 

La Fundació Universitària San Pablo CEU, amb les seves universitats –CEU San Pablo, CEU Cardenal 

Herrera i Abat Oliba CEU–, està compromesa amb la promoció personal, professional i investigadora 

dels seus professors. La realització d'activitats científiques i la participació en projectes de recerca, en 

centres nacionals i estrangers de rellevància, és un instrument privilegiat per promoure 

acadèmicament els membres de la nostra comunitat educativa.  

Aquesta convocatòria d'Ajuts a la Formació de Joves Investigadors CEU-Santander té per objecte 

contractar investigadors en formació perquè desenvolupin activitats relacionades amb els seus 

programes de doctorat i, també, té per objecte donar suport a projectes de recerca de la universitat 

CEU contractant, amb caràcter complementari als programes europeus, nacionals i autonòmics. 

Aquesta convocatòria compta amb el mecenatge del Banc Santander, una entitat que dona suport a 

la generació d'ocupació jove des de l'àmbit universitari.  

1.- Objecte.  

Els Ajuts a la Formació de Joves Investigadors CEU-Santander tenen com a finalitat contractar, en el 

curs 2020-2021, personal investigador predoctoral en formació per fer tasques de recerca en un 

projecte específic i nou, i col·laborar en les activitats integrades al programa de doctorat de la CEU 

Escola Internacional de Doctorat (CEINDO) a què pertanyi.  

2.- Normativa  

Aquests contractes es regeixen per la normativa interna de la Universitat i el que s'estableix a:  

• La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.  

• El Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Personal Investigador 

Predoctoral en Formació.  

• El XIII conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca.  

3.- Requisits de les persones sol·licitants  

1. Tenir la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser 

estranger amb autorització o permís de residència i treball. Els candidats estrangers han de 

disposar dels permisos i les autoritzacions necessaris que estableix la legislació espanyola per 

residir a Espanya i per poder ser contractats legalment en el moment en què sol·liciten 

participar en la convocatòria. No poder acreditar aquest requisit exclou de participar en la 

convocatòria o extingeix automàticament l'ajut en cas de caducitat o pèrdua dels permisos 

per qualsevol causa. Així mateix, en el supòsit que la llengua materna sigui diferent de 

l'espanyol, en el moment de presentar les sol·licituds s'ha de tenir una acreditació oficial de 

nivell d'idiomes B2 en espanyol, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència de 

Llengües. Els candidats que hagin cursat els estudis de llicenciat o grau o almenys un màster 

en castellà estan exempts de presentar la certificació.  

2. Tenir un títol espanyol de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat d'almenys 300 crèdits ECTS 

(European Credit Transfer System) o màster universitari o equivalent (en cas de títols 
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estrangers). La data d'obtenció del títol ha de ser posterior a l'1 de gener de 2016. En cas de 

títols homologats, es té en compte la data d'obtenció del títol i no la data d'homologació.  

3. Tenir un bon expedient acadèmic de grau. La nota mitjana ponderada mínima per a la selecció 

de les persones sol·licitants ha de ser:  

• 8,25 sobre 10 per a titulacions de l'àmbit de les ciències humanes, socials, jurídiques 

i econòmiques 

• 7,50 sobre 10 per a titulacions de l'àmbit de les ciències experimentals, tècniques i 

de la salut  

4. Haver estat admès en un programa de doctorat de la CEINDO.  

5. Cap sol·licitant no pot ser contractat mitjançant la modalitat de contracte predoctoral per un 

temps superior a quatre anys, tret del cas de les persones amb discapacitat, per a les quals el 

temps no pot ser superior a sis anys.  

6. Els candidats només poden presentar una sol·licitud. L'incompliment del que s'ha exposat 

anteriorment invalida totes les sol·licituds presentades.  

4.- Requisits dels investigadors responsables  

Les sol·licituds han d'estar avalades per un investigador o investigadora responsable, que, 

preferentment, ha de ser l'investigador o investigadora principal (IP) d'un dels grups d'excel·lència 

o consolidats recollits al registre de grups de recerca de les Universitats CEU. La condició 

d'investigador o investigadora responsable comporta una sèrie d'obligacions amb l'investigador o 

investigadora en formació tutelat, les quals ha d'especificar cada universitat CEU contractant.  

Tots els investigadors responsables proposats han de tenir alguna mena de vincle amb la 

universitat CEU contractant i la CEINDO.  

5.- Criteris d'avaluació de les sol·licituds  

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria es concedeixen per resolució de la Coordinadora 

d'Universitats de la FUSP-CEU, oïda la comissió formada pels tres vicerectors de Recerca, la 

directora de CEINDO i la Coordinació d'Universitats.  

Les sol·licituds rebudes en cada universitat CEU es revisen per comprovar que compleixen els 

requisits establerts a la base 3a i que estan completes. En cas que falti algun document, es dona 

un termini d'esmena de 7 dies. Un cop acabat el termini d'esmena, cada universitat CEU prioritza 

les candidatures d'acord amb els seus procediments interns, les avalua i assigna aquests ajuts en 

funció dels criteris següents:  

• Pertinença a un grup d'excel·lència o consolidat de la universitat CEU contractant. Hi ha un 

nombre màxim de contractes per grup.  

• Expedient acadèmic (nota sobre 10).  

En cas d'empat, s'utilitza el criteri de la nota mitjana (base 10) de l'expedient de la persona 

sol·licitant. Aquesta nota és la mitjana ponderada de la titulació de grau, llicenciatura, arquitectura 

o enginyeria, i del títol oficial de màster o, si escau, dels crèdits cursats que possibilitin accedir al 

programa de doctorat.  
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6.- Durada dels ajuts.  

Els contractes tenen una durada màxima de 12 mesos, tot i que es poden renovar per períodes 

anuals fins a un màxim de tres anys amb un informe previ favorable del vicerector o vicerectora 

amb competències en Recerca, un cop oïda la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, i 

tret dels casos que recull específicament la Llei 14/2011. Excepcionalment, es pot concedir un 

quart any de contracte. No obstant això, quan el contracte es concerta amb una persona amb 

discapacitat, es pot arribar a una durada màxima de sis anys, amb pròrrogues incloses. La data 

d'inici dels contractes està determinada en la resolució de concessió. Els contractes tenen 

dedicació a temps complet en tot moment mentre són vigents.  

El personal investigador predoctoral en formació no pot ser contractat mitjançant aquesta 

modalitat, a la mateixa entitat o a una de diferent, per un temps superior al màxim possible de 

quatre o sis anys, segons els casos. Del període màxim de benefici de l'ajut, es descompten els 

períodes en què s'hagi gaudit d'altres ajuts equivalents, per la seva naturalesa anàloga. 

A més de finalitzar l'ajut per haver transcorregut el termini establert, s'acaba en el moment en 

què s'obté el títol de doctor o doctora. En aquest cas, es considera que s'ha obtingut el títol de 

doctor o doctora en la data de l'acte de defensa i d'aprovació de la tesi doctoral. Igualment, no 

continuar al programa de doctorat en què està matriculat el beneficiari o beneficiària suposa la 

finalització de l'ajut.  

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acollida, risc 

durant la lactància i paternitat suspenen el còmput de durada del contracte, segons el que disposa 

l'article 20 del XIII conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i 

recerca.  

7.- Retribucions  

D'acord amb el que estipula l'article 7 de l'Estatut del Personal Investigador en Formació, la 

retribució és de 15.900 euros bruts a l'any, d'acord amb el que estableix el XIII conveni col·lectiu 

d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca. El pagament s'efectua per 

mensualitats completes des que l'investigador o investigadora en formació s'incorpora al centre 

d'aplicació després de la resolució de concessió.  

8.- Condicions  

El contracte de treball s'estableix en la modalitat de contracte predoctoral, d'acord amb el que 

estableix la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i el que estableix el 

XIII conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i recerca, i es presten 

serveis amb la categoria d'ajudant de recerca, inclosa al grup I: personal docent i investigador, 

subgrup II: personal investigador.  

Si ho sol·licita l'investigador o investigadora responsable, la universitat CEU contractant pot 

autoritzar l'investigador o investigadora en formació a fer estades de recerca en altres centres.  

Amb un informe previ favorable del Vicerectorat de Recerca, del Vicerectorat d'Ordenació 

Acadèmica i Professorat i del Departament de Persones, els investigadors en formació poden 

col·laborar en tasques docents a la universitat CEU contractant, però fins a un màxim de 180 hores 

mentre duri el contracte, i amb un màxim de 60 hores anuals a partir del segon any de contracte. 
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Aquestes hores de docència són del POD assignat al grup de recerca en què s'integri l'investigador 

o investigadora en formació i s'han de fer sota la supervisió de l'investigador o investigadora 

responsable (o docent de la universitat CEU contractant en qui delegui). En cap cas l'investigador 

o investigadora en formació no pot ser responsable d'una assignatura ni formar part de tribunals. 

A petició de la persona interessada, s'ha d'expedir el certificat de docència corresponent.  

Els investigadors en formació d'aquest programa estan exempts de pagament de taxes als 

programes de doctorat de la CEINDO, els quals han de cursar.  

El gaudi d'aquests contractes té caràcter d'exclusivitat i implica una dedicació a temps complet, 

de manera que és incompatible amb qualsevol altre ajut a la recerca o a l'estudi de 

característiques similars a l'actual, encara que el concedeixi la mateixa Fundació San Pablo CEU o 

qualsevol altra institució. Aquesta incompatibilitat s'estén a qualsevol feina, tret que sigui decisió 

de la universitat CEU contractant d'acord amb els seus procediments interns.  

9.- Termini de presentació  

S'hi poden presentar sol·licituds des de l'1 fins al 30 de setembre de 2020.  

10.- Documentació que cal presentar  

Els sol·licitants han de presentar al vicerector o vicerectora amb competències en Recerca, a través 

de l'OTRI, una còpia electrònica de la documentació següent, els originals de la qual poden ser 

sol·licitats per comprovar-ne la veracitat:  

1. Sol·licitud degudament emplenada en què constin les signatures de la persona 

sol·licitant, de l'investigador o investigadora responsable i del degà o degana / director 

o directora de l'escola corresponent.  

2. Còpia de la carta d'admissió en un programa de doctorat de la CEINDO per al curs 2020-

2021 o, en cas d'haver iniciat els estudis de doctorat a la CEINDO, l'acreditació d'estar-hi 

matriculat.  

3. Còpia del títol de grau, llicenciat, arquitecte o enginyer i màster, si escau, degudament 

homologat a Espanya per a títols obtinguts a l'estranger.  

4. Fotocòpia del document nacional d'identitat o, si escau, del número d'identificació 

d'estranger.  

5. En cas de tenir una minusvalidesa, el certificat que ho acrediti.  

6. Currículum vitae abreujat (CVA) de l'investigador o investigadora responsable dels últims 

cinc anys.  

7. Certificat emès per la secretaria del centre en què consti l'obtenció del títol i la nota 

mitjana de l'expedient acadèmic amb base 10, tant de la titulació de grau, llicenciat o 

enginyer com de la titulació de màster que possibilita l'accés al programa de doctorat.  

8. Memòria descriptiva del projecte de recerca que es pretén realitzar, segons l'esquema 

següent:  

1. Antecedents i estat actual del tema. Bibliografia més rellevant.  

2. Objectius concrets de la recerca.  
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3. Metodologia.  

4. Pla de treball. 

5. Vinculació de l'activitat proposada a les línies de recerca del grup d'acollida. 

6. Previsió de tesi internacional.  

7. Resultats prevists.  

 

11.- Obligacions de la persona beneficiària  

• Incorporar-se al grup de recerca després de la resolució de la concessió. Si la persona 

adjudicatària no s'incorpora al centre de destí sense causa justificada, s'entén que renuncia al 

contracte.  

• Integrar-se a la comunitat universitària i participar en les activitats que s'hi fan.  

• Complir amb aprofitament el procés de formació amb dedicació exclusiva a la seva funció.  

• Presentar-se a totes les convocatòries públiques o privades d'ajuts similars a aquest i, en cas 

que se n'hi concedeixi, acceptar aquest ajut, sempre que se'n mantinguin les condicions de 

durada.  

• En qualsevol publicació amb autoria de la persona beneficiària de l'ajut, s'hi ha de fer constar 

aquesta condició.  

• Signatura del document sobre la propietat dels resultats de la recerca.  

• El doctorand o doctoranda ha de defensar la tesi doctoral a la universitat CEU contractant.  

• Per canalitzar i percebre la dotació econòmica, cal que els beneficiaris obrin un compte al Banc 

Santander.  

La presentació de l'ajut per part del candidat o candidata implica haver acceptat aquestes bases.  

12.- Renovació  

La renovació dels contractes d'aquesta convocatòria l'aprova, sempre en funció de la disponibilitat 

pressupostària, el vicerector o vicerectora amb competències en Recerca, un cop oïda la Comissió de 

Recerca de la universitat CEU contractant, tenint en compte:  

1. Els informes de seguiment presentats per la persona beneficiària a la CEINDO. 

2. L'informe favorable de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i la sol·licitud de 

renovació.  

3. La sol·licitud de renovació s'ha de presentar signada pel candidat o candidata i acompanyada 

d'un informe confidencial de l'investigador o investigadora responsable. 

A més, es té en consideració especial l'estada de la persona beneficiària en centres de recerca 

nacionals o estrangers i els esforços realitzats per obtenir recursos externs presentant-se en 

convocatòries de naturalesa similar.  

La documentació s'ha de fer arribar al vicerector o vicerectora amb competències en Recerca a través 

de l'OTRI. No presentar la documentació o una avaluació científica desfavorable poden comportar que 
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no es renovi el contracte. El termini de presentació de sol·licituds de renovació serà el mes de juny de 

2021.  

Cada universitat CEU contractant pot, mitjançant resolució motivada adoptada d'acord amb els seus 

procediments interns, interrompre temporalment o cancel·lar definitivament el gaudi del contracte 

quan hi hagi un incompliment greu o reiterat de les obligacions assumides per la persona beneficiària 

d'aquests ajuts. 


