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Resoluciá del vicerector de Recerca de Ia Universitat de Barcelona, de 16 d'octubre del 2017, per Ia qual s'estableix
una dotació adicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón ¥ Cajal que s'incorporin a Ia Universitat de
Barcelona en Ia convocatòria 2016 i següents.

La Universitat de Barcelona (UB) és una universitat Iider a Espanya en educació superior i recerca. A Europa té una
presència destacada, tal i com indica Ja seva pertinença a Ia League of European Research Universities (LERU), que
agrupa Ies millors universitats intensives en recerca d'Europa. És voluntat de Ia UB eI consolidar i millorar aquesta
posició de Iideratge.
La UB, fidel a Ia seva aposta per Ia generació i transmissió del coneixement com impulsor del desenvotupament
econòmic i social és conscient del repte que suposa Ia incorporació de nou talent investigador en un marc
progressivament més competitiu. D'altra banda, aquesta incorporació és essencial pera una renovació i rejoveniment
del personal docent i investigador.
Les ajudes Ramón ¥ Cajal que reben Ies universitats i centres de recerca per tal d'incorporar joves doctors són un
component molt important del programa de renovació i rejoveniment del personal docent i ¡nvestigador,
particularment en determinades àrees de coneixement. En aquest context resulta especialmente rellevant Ia
possibilitat de fer de Ia UB un centre receptor atractiu per als beneficiaris del programa d'ajudes Ramón ¥ Cajaì, així
com proporcionar els mitjans que facilitin Ia incorporació dels investigadors als departaments i instituts de Ia
Universitat de Barcelona.
EIs beneticiaris del programa d'ajudes Ramon ¥ Cajal reben actualment per part del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad una dotació addicional de 40.000(, que Ja Universitat de Barcelona té Ia voluntat d'incrementar per
Ies raons abans esmentades.
Per tot això, i en virtut de Ies competències que, per delegacló del Rector, m'atribueix Ia Iegislació vigent,

RESOLC

Primer.- Es crea una dotació econòmìca de fins a 40.000 ( en total, addicional a Ia que els beneficiaris de Ies ajudes
Ramón ¥ Cajal reben del Ministerio de Economía, Industria ¥ Competitividad, que rebran els beneficiaris en anualitats
idèntiques aI Ilarg dels cinc anys de contracte Ramón y Cajal i mentre mantinguin Ia seva vinculació amb Ia Universitat
de Barcelona.
Segon.- Aquesta dotació es destinarà als investigadors que s'incorporin per primera vegada a Ia Universitat de
BarceJona en Ia categoria d'investigadors Ramón ¥ Cajal amb posterioritat aI dia 1 d'octubre de 2017. La data de
meritació será eI dia 1 de gener de cada any.
Tercer.- La disponibilitat de Ies quantitats assignades requerirà I'autorització concurrent del beneficiari i del director
de departament o institut on es troba adscrit I'investigador Ramán ¥ Cajal.

Quart.- Pera I'any 2018 s'assignaran 88.000 € aI finançament d'aquesta dotació.
Cinquè.- EIs conceptes elegibles pera aquesta dotació addicional seran els mateixos que són admissibles en Ia dotació
econàmica compiementària que ara reben del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, podent incloure
hi també Ies despeses degudes a Ia incorporació de I'investigador aI seu espai de treball, així com Ia percepció d'un
complement salarial en eI seu cas.
Sisè.- Publicar aquesta resolució a Ia pàgina web de I'Oficina de Gestió de Ia Recerca sens perjudici de Ia seva difusió
aI personal acadèmic i ínvestigador de Ia UB.
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Domènec Espriu
Vicerector de Recerca

Barcelona, 15 d'octubre de 2017

Contra aquesta resoluciã que esgota Ia via administrativa, independentment de Ia seva immediata executivitat, podeu interposar
recurs contenciãs administratiu davant eI Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, dacord amb I'article 8 de Ia LIei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de Ia jurisdicció contenciosa adminístrativa. EI recurs es podrà interposar en eI termini de dos mesos, a
comptar des de Vendemà a Ia notificació de Ia resolució, segons eI que estableix I'article 46 de l'esmentada IIei. També podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en eI termini d'un mes, a
comptar des de I'endemà de Ia data de Ia notificació, davant eI mateix òrgan que I'ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar
eI recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposiciá, d'acord amb aIIò
que disposen els articles 123 i 124 de Ia LIei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de Ies administracions
públiques.

2

