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1. Finalitat 

Amb aquesta convocatòria es pretén potenciar l'activitat d’investigació dels 
departaments de la Universitat Jaume I, donant a aquells grups d'investigació que hagen 
demostrat una activitat investigadora de qualitat, i que es troben compromesos en 
projectes d'investigació finançats per entitats publiques i privades (UE, MCT, GV, 
Bancaixa…), la possibilitat d'incorporar, durant un temps limitat, personal investigador 
amb l'objecte de donar suport a aquelles tasques d'investigació que s'han de 
desenvolupar per tal d'aconseguir els objectius dels projectes i de les línies 
d’investigació en els quals cada grup s'ha compromès.  

D'altra banda, amb aquesta convocatòria també es volen incrementar les accions 
formatives al més alt nivell d'aquells grups d’investigació que desenvolupen una major 
activitat investigadora, donant la possibilitat de completar la formació d’aquells 
investigadors que hagen demostrat una bona trajectòria, possibilitant amb aquesta 
formació la incorporació posterior a empreses o altres institucions universitàries o 
d'investigació o, si escau, a la mateixa Universitat.  

2. Característiques de la convocatòria 

2.1 Aquesta convocatòria va adreçada als grups d’investigació registrats al registre 
públic de «Grups d’Investigació» de la Universitat Jaume I.  

2.2 Amb aquesta acció es convoquen places de personal investigador doctor per a suport 
dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.  

2.3 El contracte d’investigador doctor a què fa referència aquesta convocatòria estarà 
lligat al desenvolupament d’un projecte d’investigació, que tindrà una durada màxima 
de 4 anys. Aquest contracte estarà equiparat, pel que fa als efectes econòmics, a la 
figura d'ajudant doctor tipus I.  

2.4 El personal investigador contractat a l’empara d’aquesta convocatòria, s'adscriurà a 
una de les àrees de coneixement a què pertanyen els membres del grup sol·licitant, i 
tindrà la consideració, a tots els efectes, d'una figura de personal docent i investigador 
amb dedicació a temps complet en el departament al qual estiga adscrit. 

No s’admetrà el canvi d’àrea de coneixement d’adcripció del contracte. 
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2.5 Com que la figura de personal investigador no es troba contemplada dins del 
Document de Carrera Docent de la Universitat Jaume I, l'extinció d'aquesta figura o la 
finalització del contracte no suposarà la creació o consolidació de cap altra figura de 
professorat funcionarial o contractual.  

2.6 El personal investigador doctor contractat a l’empara d’aquesta convocatòria podrà 
impartir, per cada curs acadèmic, fins a 9 crèdits; per la qual cosa es requerirà 
l'autorització de l'investigador coordinador del grup i del director del departament, així 
com la sol·licitud i concessió de la corresponent venia docendi.  

2.7 Els contractes no podran iniciar-se abans de l’1 de gener de 2013. 

2.8. Les convocatòries per a cobrir les places hauran de publicar-se en els 6 mesos 
posteriors a la data de resolució. En cas contrari, es considerarà que el grup 
d’investigació renuncia a l’ajuda.  

3. Requisits 

3.1 Podran sol·licitar places de personal investigador en aquesta convocatòria, aquells 
grups d’investigació registrats al registre públic de «Grups d’Investigació» de la 
Universitat Jaume I en el moment de la publicació de la present convocatòria. 

3.2 S’admetran sol·licituds presentades per més d’un grup d’investigació. En aquests 
casos, el projecte proposat haurà de revestir un caràcter transversal i un dels grups haurà 
d’encapçalar la sol·licitud. 

Tant el grup que encapçale la sol·licitud com els grups que la suporten seran considerats 
grups sol·licitants als efectes de la present convocatòria. 

Als efectes de la present convocatòria serà considerat «investigador coordinador del 
grup» l’investigador coordinador del grup que encapçale la sol·licitud.  

3.3 Un grup d’investigació només podrà participar en una sol·licitud d’aquesta 
convocatòria. 

3.4 El grup d’investigació sol·licitant haurà d'estar desenvolupant un projecte 
d'investigació, finançat per una entitat pública o privada (UE, MICINN, GV, UJI…) a la 
Universitat Jaume I, al qual s'haja accedit mitjançant convocatòria pública i que tinga 
una vigència d'almenys 1 any des del moment de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 

Es consideraran vàlids als efectes de la present convocatòria els projectes per als quals, 
amb compliment de les condicions anteriors i malgrat no disposar de la resolució 
definitiva, haja hagut acceptació de la proposta de finançament per part de 
l’investigador principal. 

S’entendrà com a projecte d’investigació del grup tot projecte del qual siga investigador 
principal un membre del grup. 
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A criteri de la comissió d’avaluació es podrà eximir del compliment d’aquest requisit a 
aquells grups sol·licitants que acrediten una trajectòria ferma i mantinguda en el temps 
de finançament competitiu dels seus projectes. 

3.5 El grups d’investigació que hagen gaudit d’una ajuda de personal investigador per a 
suport dels grups d’investigació en la convocatòria de l’any 2011 no podran participar 
en la present convocatòria mentre el contracte de personal investigador de suport estiga 
en vigor. 

3.6 Segons el punt 10 de l’acció 3.4 Convocatòria de procediment selectiu per a 
identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la 
incorporació de Personal Investigador Doctor de suport dels grups d’investigació a la 
Universitat Jaume I, el grups d’investigació que hagen obtingut en els sis anys anteriors 
a aquesta convocatòria un Professor/a Titular d’Universitat mitjançant el dit 
procediment selectiu, no podran participar en aquesta convocatòria. 

3.7 Els requisits s’hauran de complir en la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, i mantenir-los durant la durada de l’acció. 

4. Formalització de les sol·licituds 

4.1 Les sol·licituds, adreçades al vicerectorat d’Investigació, s'han de presentar al 
Registre General de la Universitat Jaume I i han d'incloure els següents documents:  

a. Imprés de sol·licitud degudament emplenat on ha de figurar, entre altres dades: 
el nom del grup i l'investigador coordinador (imprés núm. 8).  

b. Memòria justificativa del projecte d’investigació a desenvolupar i de millora 
formativa del personal investigador contractat, de 4 anys de durada, així com 
una descripció detallada del pla de treball i de les tasques a realitzar per aquest, 
posant especial èmfasi en l'objecte i interès de la recerca, així com en els 
objectius que el grup d'investigació sol·licitant vol abastar durant el període 
d’execució del projecte (imprés núm. 9). 

c. Currículum investigador del grup d’investigació, dels últims 5 anys (imprés 
núm. 17).  

d. Informe del departament al qual pertany l’àrea de coneixement d’adscripció del 
personal investigador a contractar (imprés núm. 14).  

4.2 El termini per a presentar les sol·licituds s'inicia el 1 d’octubre i finalitza el dia 31 
d’octubre de 2012. 

4.3 El impresos de sol·licitud es troben a l’adreça d’internet: 
http://www.uji.es/CA/ocit/pinv12/ 

5. Baremació i selecció de les sol·licituds 

5.1 Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió d'acord amb el 
següent barem:  
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a. Nombre, rellevància i durada dels projectes d'investigació en convocatòries 
competitives i contractes d’investigació amb empreses i/o institucions obtinguts 
pel grup sol·licitant en els últims 5 anys. (Fins a 30  punts)  

b. Productivitat científica, tècnica, humanística o artística de rellevància, del grup 
d’investigació que presenta la sol·licitud en els últims 5 anys. (Fins a 55 punts) 

c. Interès del projecte d’investigació a desenvolupar. (Fins a 10 punts)  
d. Altres mèrits, com ara el contingut dels informes d’ajuts anteriors d’aquesta 

convocatòria gaudits pel grup. (Fins a 5 punts) 

Quan siga factible determinar l’aportació personal de cada membre del grup al apartats 
a i b, aquesta s’ajustarà segons l’EDP de cada membre. Si no fóra factible, la puntuació 
final es corregirà de manera global, multiplicant la puntuació pels EDPs totals del grup i 
dividint pel nombre de membres. 

5.2 La puntuació obtinguda segons el barem, serà ponderada en funció de la vigència 
d’una ajuda similar obtinguda pel grup en convocatòries anteriors, d’acord amb la 
següent taula: 

Convocatòria Ponderació 
Convocatòria actual (any x) Puntuació Total 
Convocatòria any x-1 (Exclosos segons punt 3.5) 
Convocatòria any x-2 1/3 de la Puntuació Total 
Convocatòria any x-3 2/3 de la Puntuació Total 

5.3 Almenys un 25% de les ajudes concedides s’hauran d’adjudicar a sol·licituds de 
grups que no hagen estat beneficiaris de cap ajuda en les 3 convocatòries anteriors. 

5.4 La Comissió estarà constituïda pel vicerectorat d’Investigació i Política Científica, 
que la presidirà, pel vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, per quatre 
membres del professorat, d'àmbits de coneixement diferents, pertanyents als cossos 
docents universitaris que tinguen reconeguts dos o més trams de docència i dos o més 
trams de recerca, i pel director de l'OCIT.  

Els quatre membres del professorat de la comissió, juntament amb els seus suplents, 
seran proposats pel Consell de Govern i es renovaran cada 4 anys.  

5.5 La Comissió podrà demanar als sol·licitants qualsevol aclariment sobre la 
documentació aportada. 

5.6 La resolució de la convocatòria correspondrà al Rectorat, i serà publicada en la 
pàgina web de la Universitat Jaume I.  

6. Obligacions dels beneficiaris i situacions especials 

6.1 Acceptació per escrit, per part de l’investigador coordinador del grup, en un termini 
màxim de 10 dies des de la publicació de la resolució d'adjudicació. A la carta 
d'acceptació l'investigador coordinador del grup adjuntarà el perfil de la plaça objecte de 
contractació. 
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6.2 L'acceptació d’aquesta contractació per part del grup d’investigació beneficiari 
implica l'acceptació de les normes fixades en aquesta convocatòria i de la resta de 
normes de la Universitat Jaume I.  

6.3 Obligació, del grup d’investigació beneficiari, de desenvolupar el projecte presentat 
i de complir amb aprofitament les distintes etapes del pla de treball proposat.  

6.4 Als efectes del registre de grups d’investigació, el personal investigador contractat. 
serà assignat amb el 100% de la seua dedicació al grup d’investigació al qual s’haja 
assignat la plaça. 

En el cas de sol·licituds presentades per més d’un grup d’investigació, el personal 
investigador contractat serà assignat amb el 100% de la seua dedicació al grup 
d’investigació que encapçale la sol·licitud. 

6.5. El personal investigador contractat té l’obligació de complir el pla de treball 
establert. El no compliment d'aquesta obligació serà causa de l'anul·lació del contracte. 

6.6 Obligació de l'investigador coordinador del grup d’emetre un informe raonat sobre 
el curriculum vitae de cadascun dels aspirants que concursen a la plaça assignada al seu 
grup d’investigació. L'investigador coordinador del grup el traslladarà al Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica, qui, al seu torn, el posarà en coneixement de la 
comissió de contractació corresponent, per a la seua valoració.  

6.7 Obligació de trametre al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, abans de 
finalitzar el segon any d’execució del projecte, una memòria de les activitats realitzades 
en el projecte i de l'activitat desenvolupada pel contractat, signada per aquest, i amb el 
vistiplau del coordinador del grup d’investigació (imprés 15). Així mateix, a la 
finalització del període d’execució del projecte d'investigació, es trametrà un informe 
final que recollirà tota la tasca desenvolupada en l’execució del projecte així com la 
realitzada pel contractat (imprés 16). Aquest informe serà signat per aquest i haurà de 
comptar amb el vistiplau del coordinador del grup d’investigació.  

6.8 Aquest personal investigador contractat podrà gaudir durant el temps de vigència del 
contracte, d'aquelles llicències d'estudis que, vinculades amb els projectes que es volen 
desenvolupar, afavorisquen la realització dels projectes o la seua formació investigadora 
en Universitats i centres d’investigació de prestigi a l'estranger. Aquestes llicències en 
cap cas superaran els 12 mesos de durada.  

6.9 En cas d'incompliment d'alguna de les obligacions o requisits anteriorment 
ressenyats, el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica podrà deixar sense efecte 
l’execució del projecte i el corresponent contracte.  

6.10 La baixa del grup d’investigació del registre públic de «Grups d’Investigació» de 
la Universitat Jaume I, podrà comportar la immediata anul·lació de l’execució del 
projecte i del corresponent contracte, llevat d'aquells casos en què el departament 
implicat autoritze a un PDI funcionari del departament a exercir d'investigador 
responsable.  
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6.11 Si durant els primers 2 anys es produeix la renúncia al contracte d'investigador de 
la persona que ocupa la plaça o es produeix la seua anul·lació, el coordinador del grup 
d’investigació podrà sol·licitar que es torne a cobrir aquesta plaça. En aquests casos 
també serà d’aplicació el termini de 6 mesos establert en el punt 2.8, comptadors a partir 
de la data de vacant. La durada del nou contracte sumada a la durada del contracte 
inicial no podrà superar els quatre anys al que fa referència el projecte presentat i 
aquesta convocatòria. 

6.12 No s’admetrà la suspensió del contracte de treball prevista en l’article 45.1.a de 
l’Estatut dels Treballadors durant la vigència del contracte per un període superior a 1 
any. 

7. Recursos 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
de reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes a partir 
del dia següent a la publicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs 
que s’estime oportú. 
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