
 

SISTEMA DE PRIORITZACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 
DE LES SOL∙LICITUDS D’AJUTS FI 2022 

 

Antecedents 

1. El 22 de setembre de 2021 es publica la RESOLUCIÓ REU/2830/2021, de 16 de setembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal 
investigador predoctoral en formació (FI). 

2. L’1 d’octubre de 2021 es publica la RESOLUCIÓ REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la 
qual s’obre la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació (FI) per a l’any 2022. 

3. La base 11.1 estableix que les entitats d’adscripció han de prioritzar les sol·licituds rebudes 
i variades segons una escala del 0 al 10 d’acord amb la suma de diferents criteris, un dels 
quals és la política científica definida per les respectives entitats d'adscripció que tindrà un 
valor màxim de 3 punts. 

4. El Sistema i criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de 
personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l’any 2022 per part de la Universitat 
Ramon Llull estableix que el criteri de política científica s’obtindrà d’acord amb la política 
del Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat, tenint en compte els criteris dels 
centres de la Universitat. 

5. El 18 d’octubre de 2021 es reuneixen en comissió presidida pel Director General de la Salle–
Universitat Ramon Llull, Sr. Josep Martí Santos Fernández, el Director d’Ordenació 
Acadèmica, Sr. Josep Maria Ribes Bones i la Directora de Polítiques de Recerca, Dra. Rosa 
Maria Alsina Pagès, per establir els criteris que corresponguin a la Salle–Universitat Ramon 
Llull en el Sistema i criteris de priorització de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació 
de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l’any 2022 de la Universitat 
Ramon Llull, per aquelles candidatures adscrites als grups de recerca Data Science for the 
Digital Society (2017 SGR 920), Grup de Recerca en Gestió de l'Emprenedoria i la Innovació 
de Base Tecnològica (2017 SGR 941), Grup de REcerca en Technology Enhanced Learning 
(2017 SGR 934), Grup de recerca en Tecnologies Mèdia (2017 SGR 966), Grup de Recerca en 
"Internet Technologies and Storage" (2017 SGR 977) i Integrated Architectural Research 
(2017 SGR 1327). 

En virtut de tot això, aquesta comissió  

ACORDA 

que el sistema de priorització i criteris de valoració de les sol·licituds d’ajuts FI 2022 per part de 
la Salle-Universitat Ramon Llull sigui el següent: 

Criteri 1: Atracció i incorporació de nou talent (50%) 

Amb l’objectiu de fomentar l’atracció de nou talent per a incorporar en els programes de 
doctorat i en els grups de recerca s'assignarà la meitat de la puntuació atenent: 

 



 

• La data d'incorporació al programa de doctorat, afavorint aquelles candidatures de més 
recent incorporació. 

• El currículum de la candidatura. 

Criteri 2: Distribució entre els diferents àmbits de recerca (50%) 

Amb l'objectiu de procurar la cobertura dels diferents àmbits de coneixement de recerca segons 
la política institucional s'assignarà la meitat de la puntuació atenent: 

• La distribució de les candidatures per donar cobertura als diferents àmbits de 
coneixement, afavorint aquelles candidatures amb millor expedient acadèmic entre 
aquelles que formin part d’un mateix àmbit de coneixement. 

• La promoció d'aquelles àrees estratègiques per la institució, en especial l'arquitectura, 
la gestió i l'animació, multimèdia i arts digitals. 

 

Barcelona, a 18 d’octubre de 2021 

 

 

 

Sr. Josep Martí Santos Fernández 

Director General 
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