
 
 

VICERECTORAT DE RECERCA 

PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UdL  
CONVOCATÒRIA 2019 ACCIÓ PER MILLORAR LA CAPTACIÓ DE PROJECTES 

 
MODALITAT JÚNIOR 

Dades del sol·licitant  

DNI/NIE:  
 

Cognoms:   Nom:  
 

Departament:  
 

Grup de recerca:  
 

Director Tesi:  Any Doctorat:  

Requisits ordinaris 

Declaro que: en el moment d’inici de gaudiment de l’ajut (previst l’1 de setembre de 2019) hauran transcorregut un 
màxim de 10 anys des de la presentació de la meva tesi doctoral. A més a més declaro que la meva trajectòria 
investigadora satisfà les 3 condicions següents en el moment del tancament de la convocatòria, tal com figura al GREC 
 

 Publicacions en revistes científiques del primer quartil del JCR o com a A en el Carhus+ en els darrers 6 anys 
(2013-2018) o altres publicacions altament rellevants a l’àmbit de coneixement 

 

 Una estada en un centre de recerca o universitat de fora d’Espanya (o de fora de Catalunya per les àrees que això 
sigui justificat) d’un mínim de 12 mesos en els darrers 10 anys (2009-2018) 

  

 Mínim 2 publicacions del punt 1, signades per ells com a primer autor o “corresponding autor”, on no hi figuri el 
director de la seva tesis doctoral en la publicació i que versin sobre una línia de recerca innovadora pròpia.. 

Casos especials 

He sol·licitat un ajut a l’European Research Council (ERC):  
 

Indiqueu si són de qualificació A o B en la primera fase d’avaluació:  
 

Caldrà acreditar la sol·licitud de l’ajut i l’avaluació de l’ERC 

Compromisos del sol·licitant 

Sol·licito acollir-me a la convocatòria i em comprometo a realitzar 2 de les 4 accions següents: 
  

 Presentar un projecte a la convocatòria de Starting o Consolidator Grant de l’ERC en el termini de 3 anys a partir 
de la concessió de l’ajut. 

 

 Augmentar, en el termini màxim de 2 anys a partir de la concessió de l’ajut, la producció científica en revistes de 
tipus A en un 20% respecte el nivell de producció mitjana dels darrers 4 anys. 

 

 Presentar com a mínim una presentació oral dels resultats del treball de recerca en un congrés internacional per 
any de l’ajut. 

  

 Presentar candidats per a incorporar-se a la UdL a les convocatòries postdoctorals Ramón y Cajal o Juan de la 
Cierva (mínim un en alguna convocatòria de les esmentades). 

 
 
 
 
 
 
 



- De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que:
- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte 

del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 
- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.
- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap

interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la 
UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).  

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats organitzatives de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; dels Estatuts de la Universitat de Lleida, i de la legislació en matèria de funció pública i règim jurídic del sector públic. 

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que 

sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una 
reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics." 

VICERECTORAT DE RECERCA 

Dades per a l’avaluació de la sol·licitud 

S’ha d’especificar el codi del GREC dels registres que compleixen aquests requisits: 

1) Corresponding author en articles publicats del 2013 al 2018:

1r quartil JCR o A al Carhus +:

2n quartil JCR o B al Carhus +:

3r quartil JCR o C al Carhus +:

4t quartil JCR o C al Carhus +:

2) Articles del 1r quartil JCR o A al Carhus+ amb col·laboració internacional del 2009 al 2018:

E-Signatura del sol·licitant i dels membres del Grup de recerca
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