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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2018 D’UNA PLAÇA D’ACCÉS A 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE L’IDIBELL 

L’Hospitalet de Llobregat, 1 de Novembre de 2018 

 

De conformitat amb el que està recollit en el Model de Desenvolupament de la Carrera 

Professional del Personal Investigador de l’IDIBELL d’aplicació prevista al llarg del  2018, en 

funció dels acords als què s’arribi per les diferents parts implicades, i en el què s’estableix el 

mecanisme a través del qual s’incorpora el personal investigador a la Carrera Professional de 

l’IDIBELL, s’efectua la convocatòria extraordinària 2018 d’una plaça d’accés a 

Desenvolupament Professional del Personal Investigador de l’IDIBELL, plaça que es convoca 

d’acord a les bases que es descriuen a sota: 

 

Primera. Objecte de la convocatòria 

L’objecte de la convocatòria és donar accés al Model de Desenvolupament Professional del 

Personal Investigador de l’IDIBELL a un investigador per ser adscrit al Grup de recerca Unitat de 

Nutrició i Càncer (UNAC) del Programa d’Epidemiologia, Salut Pública Prevenció i Cures 

Pal·liatives del Càncer amb l’objectiu de contribuir de manera significativa als objectius generals 

i les línies estratègiques de la UNAC. 

 

Segona. Beneficiari 

La plaça que es convoca podrà ser sol·licitada qualsevol investigador/a, adscrits o no a l’IDIBELL, 

que compleixin els requisits demanats a les bases d’aquesta convocatòria.  

 

Tercera. Requisits 

Els candidats a la plaça d’investigador de l’IDIBELL hauran de complir amb els requisits a 

continuació: 

• Disposar d’un PhD en el camp de les ciències mèdiques (Medicina, Epidemiologia, Salut 

Pública, altres) 

• Disposar com a mínim de 10 anys d’experiència en el camp de la recerca en epidemiologia 

del càncer. 

• Tenir demostrada capacitat de lideratge en el camp de la recerca en epidemiologia del 

càncer per atraure finançament competitiu (tant a nivell nacional com internacional) per la 

recerca i publicacions científiques d’alt nivell. 

A més a més, es valorarà: 

• Experiència en coordinació i supervisió de grans estudis prospectius 

• Experiència participant en consorcis internacionals 

• Disposar de coneixement específic en càncer gàstric o pancreàtic, nutrició, genètica i 

biomarcadors 
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• Coneixement del català i/o castellà (pels candidats no natius) 

 

Quarta. Terminis de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds a aquesta convocatòria s’ajustaran al model que es publica a l’apartat cinquè de 

la present convocatòria, havent-se de presentar a rrhh@idibell.cat dins del termini de 20 dies a 

comptar des del dia de publicació de la present convocatòria. 

 

Cinquena. Documentació requerida 

Els candidats hauran de presentar la documentació a continuació: 

1. Currículum Vitae Normalitzat (CVN) 

1. Memòria detallada sobre la trajectòria professional de l’Investigador/a, amb especial 

èmfasi als darrers 5 anys (veure formulari: ANNEX I). 

2. Bases de la convocatòria signades per l’investigador/a 

La documentació s’haurà de presentar en anglès. 

L’IDIBELL podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació de la sol·licitud la documentació 

addicional que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en 

aquesta convocatòria.  

La presentació de la sol·licitud comporta que s’autoritza a l’IDIBELL a obtenir i contrastar les 

dades necessàries de la persona sol·licitant amb els organismes públics, els centres de recerca, 

les universitats o els centres d’estudis d’ensenyament superior que corresponguin en cada cas, 

amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. Així mateix, s’autoritza a l’IDIBELL 

a traslladar la informació a l’Agència d’avaluació externa, als Coordinadors de Programa 

corresponents, als membres del Comitè Científic Extern (SAB), així com a altres persones que la 

Direcció de l’IDIBELL consideri per tal de dur a terme l’avaluació del candidat. 

 

Sisena. Avaluació de les sol·licituds 

El procés d’avaluació d’accés al Model de Desenvolupament Professional del Personal 

Investigador contempla una avaluació que es detalla a continuació. Per a l’avaluació es tindrà 

en compte la totalitat de la carrera investigadora i amb especial èmfasi als darrers 5 anys (2013-

2017). A l’Annex I es mostra el formulari d’avaluacions que haurà de ser correctament 

complimentat per l’investigador. 

 

1) Producció científica de l’investigador: Fins a 30 punts 

Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els següents elements:  

• Només es consideraran els articles publicats en Q1 i Q2 

• Es considerarà la proporció d’articles D1 i Q1 

• Mitjana de cites per document indexat (darrers 4 anys) 

mailto:rrhh@idibell.cat
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• Es valoraran addicionalment els articles d’alta rellevància (> 15 punts IF o Top1 de l’àrea) 

i/o de molt alta rellevància (> 25 punts) 

• Es valorarà la posició de lideratge de l’investigador (primer autor, últim autor o 

corresponding). 

• La capacitat de l’investigador/a de liderar publicacions científiques del seu camp 

d’expertesa. Es valorarà la progressió positiva en quant al seu historial de publicacions, 

i l’existència d’una estratègia per incrementar la qualitat de les mateixes. 

2) Fons captats: Fins a 30 punts 

Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els següents elements:  

• La capacitat de l’investigador/a de captar fons per via competitiva i/o no competitiva, 

així com la quantitat dels mateixos.  

• El pes relatiu dels projectes internacionals 

• La capacitat de l’investigador/a d’assolir el lideratge a nivell nacional i internacional en 

el seu camp d’expertesa. 

3) Transferència i translació: Fins a 15 punts 

Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els següents elements:  

• En quina mesura l’investigador promou la recerca traslacional 

• Guies de pràctica clínica publicades 

• Patents (o know-how) llicenciades 

• Spin-off creades i en actiu 

• Contractes de col·laboració amb empreses 

• Captació de fons a través d’activitat de transferència 

4) Atracció de talent i formació i divulgació: Fins a 10 punts 

Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els següents elements:  

• Investigadors al càrrec que han estat captats per vies competitives 

• Tesis defensades; mencions Europees; premis especials 

• Participació en xarxes de formació de personal 

• La capacitat de l’investigador/a de crear un ambient de treball favorable pel 

desenvolupament del personal en formació, així com la capacitat de formar futurs 

investigadors principals. 

• La capacitat de l’investigador/a per organitzar seminaris, sessions científiques, 

workshops, etc. així com la seva participació en programes de mentoring d’investigadors 

júnior. 

• La capacitat de divulgació científica dels resultats. Es valorarà l’existència d’un programa 

o accions de comunicació, difusió o didàctica de l’activitat de recerca del grup o de la 

línia.  

• La capacitat de l’investigador/a per a seguir els codis de bones pràctiques la recerca. 

5) Pla d’acció i Alineament Estratègic amb l’IDIBELL: Fins a 15 punts 

Per a la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els següents elements:  
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• La coherència en la composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup de 

recerca o línia que lideri l’investigador/a. 

• L’adequació de les línies i/o projectes de recerca a política científica de l’IDIBELL.  

• La capacitat de l’investigador/a de superar les amenaces internes i/o externes. 

• La participació en òrgans de gestió, comitès i comissions com a expressió del compromís 

amb la Institució, així com mostrant una actitud proactiva presentant propostes que 

promoguin el posicionament de l’IDIBELL. 

• L’afavoriment de sinergies dins i fora de la institució (capacitat de networking, 

col·laboracions entre grups/programes IDIBELL, col·laboracions internacionals, etc.) 

Les avaluacions es duran a terme a través de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva 

(ANEP), qui elaborarà un informe detallat per cada candidat avaluat.  

L’informe d’avaluació elaborat per l’ANEP serà presentat a la Direcció de l’IDIBELL, qui decidirà 

tenint en compte l’avaluació emesa per l’ANEP així com les consideracions del SAB de l’IDIBELL.  

 

Setena. Resolució 

La resolució de la convocatòria s’efectuarà dins del termini de 30 dies hàbils a comptar des de 

l’obtenció dels informes de l’ANEP. 

La Direcció de l’IDIBELL ha de resoldre sobre l’avaluació favorable o no favorable de la sol·licitud, 

les quals es notificaran a la persona interessada. 

En el cas d’avaluació favorable, la Direcció de l’IDIBELL comunicarà a l’investigador/a interessat 

la informació relativa a la nova categoria professional, així com una proposta de la retribució 

salarial individualitzada sempre en el marc del Model de Carrera Professional del Personal 

Investigador proposat. 

Grup Nivell Sou Brut anual mínim Complement nivell (franja) 

R3 
A 40.500 € Des de 0 fins a 8.000 € 

B 40.500 € Des de 10.000 fins a 18.000 € 

R4 NA 40.500 € A partir de 25.000 € 

 

En el cas d’avaluació desfavorable, la Direcció de l’IDIBELL comunicarà a l’investigador/a 

interessat la no possibilitat d’accés al Model de Carrera Professional del Personal Investigador 

de l’IDIBELL. 
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Totes les ofertes de feina han de ser revisades i acceptades pel departament de RRHH per tal de 
garantir el compliment legal i laboral, els principis de la Carta Europea d'Investigadors i el Codi 
de Conducta per als Investigadors de Reclutament. 
 
 
L'IDIBELL obté el segell d'Excel·lència en RRHH l'any 2015.  
Aquest segell representa el compromís de l'IDIBELL amb la implementació de polítiques de RRHH, 
que supervisen l'atracció i el desenvolupament del talent d'una manera oberta i transparent, 
basada en el mèrit personal, alineat amb els principis de la Carta Europea per a Investigadors i 
el Codi de Conducta per al reclutament d’investigadors. 
 

 
 

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-in-
human-resources-for-researchers-hrs4r 
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