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CONVOCATÒRIA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT GIRONÍ – CONVOCATÒRIA 2021 
 
 
1. OBJECTE 
 
Amb la finalitat de promoure la recerca clínica translacional, el DipSalut i l’IDIBGI obren una 
convocatòria per accedir a un ajut Post-resident que consistirà en un contracte mixt que faciliti la 
combinació d’activitat assistencial i investigadora. L’ajut es concedirà mitjançant un procés 
competitiu de selecció i posterior signatura d’un contracte amb un 50% de dedicació assistencial 
(20 hores setmanals) i un 50% de dedicació a la recerca (20 hores setmanals) a través de l’ICS, 
de l’IAS, de l’ICO o de l’IDI. El/la professional seleccionat/da s’incorporarà a un equip de recerca 
de l’IDIBGI adquirint la consideració de Predoctoral Researcher (investigador R1) durant un any 
(12 mesos) prorrogables a dos (en funció del resultat de l’avaluació transcorreguts els primers 12 
mesos), d’acord amb les característiques de la carrera investigadora de l’IDIBGI, i tindrà una 
dedicació en exclusiva pel que fa a les activitats de recerca a l’IDIBGI.  
 
D’altra banda, la persona beneficiària s’incorporarà a l’HUJT, a l’IAS, a l’ICO-Girona o a l’IDI-Girona 
assumint les tasques assistencials que se li encomanin, que hauran d’estar relacionades amb la 
seva línia de recerca. Els candidats/es que resultin seleccionats seran contractats per l’IAS, l’ICS, 
l’ICO o l’IDI (segons especialitat) per dotze (12) mesos i rebran un ajut del COMG consistent en 
2.000 € addicionals destinats a despeses del projecte de recerca. El contracte podrà ser renovat 
per altres dotze (12) mesos addicionals, amb el mateix salari i condicions, després de superar 
l’avaluació de la Comissió mixta d’Avaluació que decidirà respecte a la seva continuïtat. 
 
La previsió de lliurament de sol·licituds, avaluació i inici del contracte és la següent: 
 
- Sol·licitud: fins el 15 de desembre de 2021. 
- Publicació del llistat d’investigadors/es que compleixen els requisits i passen a la fase d’avaluació: 
final de desembre de 2021. 
- Avaluació: Gener de 2021. 
Es publicarà una resolució provisional i s’obrirà un període d’al·legacions de 10 dies.  
- Incorporació: Febrer de 2022. 
 
2. REQUISITS 
 
La convocatòria s’adreça a especialistes joves que no faci més de tres anys (en el moment de 
presentar la sol·licitud) que hagin acabat la formació clínica (residència o equivalent, MIR, PIR, 
FIR, etc.) i que hagin desenvolupat una recerca de qualitat. Enguany es convoca una plaça en 
aquest programa. 
Els requisits per presentar-se a l’ajut són els següents: 
 
a) Servei: És imprescindible que el Servei de l’Hospital on s’haurà d’integrar el/la candidat/a, 
manifesti que disposa de la posició assistencial adscrita i així ho comuniqui a la Direcció Mèdica 
de l’Hospital Josep Trueta, de Santa Caterina, de l’ICO o de l’IDI. 
 
b) Candidat/a: 
1. Haver acabat la formació sanitària especialitzada (FSE o equivalent) l’any 2019 o posteriorment. 
Aquesta formació haurà de venir adequadament documentada. 
2. Estar matriculat/da o admès/sa en un programa de doctorat en una Universitat. 
3. No ser beneficiari d’una altra beca o ajut d’organismes públics o privats (espanyols o estrangers). 
4. Comptar amb el suport d’un mentor que sigui cap de grup de recerca de l’IDIBGI i que el vulgui 
acollir al seu grup de recerca. 
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3. SOL·LICITUDS I AVALUACIÓ 
 
Per a participar en aquesta convocatòria caldrà presentar la següent documentació: 
 
1. CV complet del candidat/a, on hi consti especialment el compliment de les condicions 

necessàries.  
Concretament: 

a) Lloc on es va fer la residència i data de finalització. 
b) Publicacions (amb indicació d’índex d’impacte, quartil i nombre de citacions). 
c) Estades en centres estatals o estrangers de prestigi internacional amb dates d’inici i 

finalització. 
d) Participació en projectes competitius. 
e) Participació en congressos i conferències realitzades. 

 
2. Carta de presentació on el candidat/a exposi els motius pels quals sol·licita l’ajut. 
 
3. Projecte de recerca a realitzar resumit (tres pàgines, en anglès), que inclogui els següents 
apartats: introducció, objectius, metodologia i impacte esperat. 
 
4. Proposta del Cap de Servei i de la Direcció Mèdica de l’activitat assistencial a realitzar pel 
candidat/a, amb detall sobre les hores de dedicació, tasques i relació amb el projecte de recerca 
que es presenta. 
 
5. Carta de suport del cap de grup IDIBGI on es desenvoluparà la recerca. La recerca vinculada a 
aquest ajut, caldrà fer-la essencialment, a les instal·lacions de l’IDIBGI (Parc Martí Julià) 
 
Tota la documentació haurà de presentar-se en anglès. 
 
Un cop lliurada la documentació, i prèvia comprovació que es compleixen tots els requisits, es 
procedirà a l’avaluació científica dels candidats/tes seleccionats/des. Aquesta avaluació tindrà en 
compte la trajectòria científica del candidat/a, així com la defensa oral (en anglès) que hauran de 
fer d’aquesta i del seu projecte de recerca. Serà indispensable que l’impacte del projecte de 
recerca repercuteixi a la salut pública, salutogènesi i la promoció de la salut de la demarcació de 
Girona. 
 
L’avaluació per part de l’IDIBGI anirà a càrrec d’una Comissió formada per: 
 
- Directora de l’IDIBGI (actuarà com a presidenta) 
- Adjunta a la Direcció l’IDIBGI (actuarà com a secretària) 
- Directora Mèdica de l’HUJT 
- Director Mèdica de l’IAS 
- Director mèdic de l’ICO Girona 
- Representant de l’IDI-Girona 
- 1 Representant del DipSalut 
- 1 Representant del COMG 
- 1 científic/a de l’IDIBGI. 
- 1 científic/a extern/a a l’IDIBGI 
 
En cas d’empat, el vot de la presidenta de la Comissió serà decisori.  
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CRITERIS D’AVALUACIÓ (veure annex 1) *:  
 

Valoració del CV del candidat/a     20% 
Grup de recerca      15% 
Valoració projecte      40% 
Valoració impacte del projecte    25% 

 
* En cas d’empat en puntuació final, es prioritzarà la candidatura liderada per una científica. 
Igualment, es tindran en compte les baixes laborals de llarga durada o de maternitat, ampliant la 
finestra d’avaluació fins a un any. 
 
 
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
El termini de presentació de sol·licituds quedarà obert a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria a la pàgina web de l’IDIBGI fins a les 14:00 hores del dia 15 de desembre de 2021. 
Les sol·licituds es faran arribar a borsadetreball@idibgi.org. En cas de dubtes amb la interpretació 
de la present convocatòria, cal adreçar-se a l’Oficina de Projectes projectes@idibgi.org. 
 
 
5. CONDICIONS 
 
1. La concessió d’aquest ajut no implica cap compromís futur d’incorporació del beneficiari/a 
a les plantilles de l’ICS, de l’IAS, del l’IDI o de l’ICO un cop acabat el termini de l’ajut. 
 
2. Les variacions substancials sobre el projecte inicial sempre hauran de ser autoritzades per 
la Direcció de l’IDIBGI. 
 
3. En finalitzar els primers 11 mesos comptats a partir de la contractació, el beneficiari/a 
haurà de presentar una memòria a la Comissió mixta d’Avaluació per retre compte de la situació 
del projecte lligat a l’ajut concedit. La memòria haurà de ser signada pel beneficiari/a i pel Cap del 
grup de recerca on es desenvolupi el projecte. L’extensió màxima de l’informe serà de 2.000 
paraules. La memòria s’haurà d’enviar a projectes@idibgi.org. En virtut d’aquesta memòria del 
projecte, la Comissió mixta d’Avaluació podrà determinar la continuïtat de l’ajut al mateix candidat/a 
durant un període de dotze (12) mesos més. La Comissió Mixta d’Avaluació estarà formada per:  
 
- Directora de l’IDIBGI. 
- Adjunta a la Direcció l’IDIBGI (actuarà com a secretària) 
- Directora Mèdica de l’HUJT o Santa Caterina  
- Director mèdic de l’ICO Girona 
- 1 Representant del DipSalut 
- 1 Representant del COMG 
En cas que la Comissió ho cregui oportú, es podrà sol·licitar una avaluació científica externa. 
 
4. La no presentació d’aquest document, pot suposar la suspensió de l’ajut.  
 
5. Els professionals seleccionats hauran de fer constar en un lloc destacat de les 
publicacions, presentacions i comunicacions científiques en què participin arran de la recerca 
finançada que han estat beneficiaris del PROGRAMA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT 
GIRONÍ. 
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6. Els beneficiaris del PROGRAMA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT GIRONÍ es 
comprometen a comunicar la producció científica derivada del projecte guardonat (articles, 
comunicacions, patents, tesi doctorals ...) de manera periòdica, quan la Direcció del programa els 
hi sol·liciti. 
 
7. En circumstàncies molt especials, els beneficiaris podran sol·licitar un ajornament del 
termini final de l’ajut. Ho comunicaran per escrit a la Direcció de l’IDIBGI, que els contestarà en el 
termini de 15 dies hàbils. En aquests casos no es percebrà la dotació econòmica de l’ajut mentre 
duri el temps de moratòria. 
 
8. L'ajut podrà declarar-se desert si, segons el parer de la Comissió mixta d’Avaluació, 
s'estima que els candidats/es i/o projectes presentats no reuneixen el nivell adequat. 
 
9. El diploma acreditatiu de l'ajut PROGRAMA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT GIRONÍ 
s'atorgarà en un acte organitzat pel Col·legi oficial de Metges de Girona, d’acord amb la resta de 
col·laboradors en aquest ajut.  
 
 
6. ALTRES CONSIDERACIONS 
 
1. El participants al PROGRAMA D’AJUTS POSTRESIDENT TALENT GIRONÍ entenen i 

accepten les condicions exposades en aquesta convocatòria. Les resolucions del Comitè 
Avaluador son inapel·lables i, en cas de conflicte, el seu president té la potestat d’arbitrar la 
solució que consideri més justa.  
 

2. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 i de la 
LOPDGDD 3/2018, les dades personals dels participants que s’hagin presentat a la 
convocatòria seran tractades per l’IDIBGI com a responsable del tractament amb l’única finalitat 
de gestionar la sol·licitud presentada pels candidats i procedir a la seva valoració per a la 
possible concessió de la convocatòria, així com mantenir la comunicació amb el/la candidat/a. 
La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’interessat que presta 
mitjançant la presentació de la sol·licitud, així com la necessitat d’adoptar mesures amb 
anterioritat a la celebració d’un contracte. Conservarem les dades dels sol·licitants durant el 
desenvolupament del procés de selecció i en el seu cas, resolució de possibles 
reclamacions/recursos i amb posterioritat durant els terminis establerts legalment.  
No es preveuen cessions de dades, excepte en els supòsits en que estiguessin previstos 
legalment, si bé tindran accés a les mateixes els/les integrants de la comissió d’avaluació. No 
es preveuen transferències internacionals de dades. Els participants podran exercir en 
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, 
mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament al correu electrònic 
transparencia@idibgi.org. En cas de disconformitat amb el tractament també podran presentar 
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 
 
Salt, 22 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
Dra. Marga Nadal      
Directora IDIBGI      

mailto:transparencia@idibgi.org
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A. VALORACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA: 0-20 PUNTS 

 
ADECUACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA 

AL PROGRAMA 

 
 

0-5 

Fins a 2 Acceptable 

Fins a 3 Bona 

Fins a 4 Molt bona 

Fins a 5 Excel·lent 

 
 
 
 
 

 
MÈRITS CURRICULARS 

 
 
 
 
 
 

 

0-15 

 
 

0-5 

 
 

Projectes 

0 Res 

1 Acceptable 

3 Bona 

5 Excel·lent 

 

0-7 

 

Publicacions 

0 Res 
2 Acceptable 
4 Bona 
7 Excel·lent 

 
 

0-3 

 
 

Congressos 

0 Res 

1 Acceptable 

2 Bona 

3 Excel·lent 

                                                       B. VALORACIÓ DEL PROJECTE: 0-40 PUNTS 

 

CALITAT I RELLEVÀNCIA 

 

0-20 

Fins a 5 Acceptable 

Fins a 10 Bona 

Fins a 15 Molt Bona 

Fins a 20 Excel·lent 

 

VIABILITAT I OPORTUNITAT 

 

0-20 

Fins a 5 Acceptable 

Fins a 10 Bona 

Fins a 15 Molt Bona 

Fins a 20 Excel·lent 

C.VALORACIÓ DEL GRUP DE RECERCA RECEPTOR DE LA PERSONA CANDIDATA: 0-15 PUNTS 

 

VALORACIÓ DE PUBLICACIONS DEL CV  

DEL CAP DE GRUP 

PERIODE VALORABLE: 2016- fi termini 

presentació sol·licituds (autor principal cap de 

grup: primer autor, últim firmant o autor de 

correspondència; sènior: últim firmant o autor de 

correspondència, per consideració es tindran en 

compte un màxim de 3 signants co- principals o 

co-sènior). 

 
 
 
 
 

0-7,5 

0.4 punts per cada publicació com autor principal de 1er decil (si es jove 6 punts por cada publicació com sènior de 1er decil) 

0.3 punts per cada publicació com autor principal de 1er quartil 

0.2 punts per cada publicació com autor principal de 2º quartil 

0.2 punts per cada publicació de primer decil en el període avaluable com no autor principal 

0.06 punts per cada publicació de primer quartil en el període avaluable com no autor principal 

0.02 punts per cada publicació de segon quartil en el període avaluable com no autor principal 

Factor de correcció: Augment Fins a 40 p màxim (consensuada en panel), considerant: i) Proporció de publicacions de primer decil 

sobre el total, ii) Autor en al menys 2 publicacions con factor de impacto igual o superior a 20, al menys una de elles como sènior e iii) 

Nº de publicacions en las que figura el/la JG como autor sènior. Negativo en el caso de inexistència de publicacions 

como autor sènior o autor de correspondència. 

 
PROJECTES DE RECERCA DEL GRUP 

DE RECERCA (per la seva valoració el cap de 

grup ha de ser IP d’algun projecte de concurrència 

competitiva Nacional o Internacional) 

 
 

 
0-7,5 

0 Finançament no valorable 

0.5 Finançament discontinua 

2 Finançament continuada 

3,5 Finançament solapant 

5 Perfil excel·lència 

7,5 Perfil excel·lència més finançament internacional 

D. IMPACTE: 0-25 PUNTS 

IMPACTE del projecte de recerca repercuteixi a la 

salut pública, salutogènesi i la promoció de la salut 

de la demarcació de Girona. 

 
 

0-25 

 Fins a 8  Acceptable 

Fins a 12 Bona 

Fins a 18 Molt bona 

Fins a 25 Excel·lent 

 

PUBLICACIONS 

Comptabilitzen: 

10 millors publicacions del cap de grup del periode 2016- fins 

termini presentació sol·licituds (hauran d’incloure PMID o 

DOI). En el cas del  candidat/a no existirà aquesta limitació 

temporal 

Només publicacions indexades en JCR 2019 

S’accepten publicacions en premsa degudament acreditades 

mitjançant text complet i carta de l’editor amb data  

d’acceptació del manuscrit. 

Articles originals i revisions (sistemàtiques, meta-análisis, 

guies de pràctica clínica...) 

Per a la valoració d’aquelles publicacions que no tinguin la 

consideració d’article original a les revistes, caldrà incloure el 

text complet amb la sol·licitud. 

 

No comptabilitzen: 

No case report, cartes al Director o Editor (a excepció de 

short comunication o carta científica, que podran ser 

tingudes  en compte en funció de l seu contingut científic 

sempre que s’envii el text complet amb la sol·licitud) 

No capítols de llibre, suplements, enviades o en revisió 

No firma grup/consorci 

 


		2021-11-22T08:25:26+0100
	MARGARITA NADAL SÀNCHEZ - DNI 46332587F (TCAT)




