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Beques  de Postdoctorat ”la Caixa” 
Junior Leader - incoming en centres de 

recerca d’excel·lència d’Espanya i Portugal 

- Convocatòria 2021 - 

 

Presentació 

La Fundació Bancària ”la Caixa”, convençuda de la importància del progrés científic, la recerca, 
la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca un 
programa de beques postdoctorals destinat a la contractació d’investigadors excel·lents, de 
qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en les àrees de les 
ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques, en 
territori espanyol o portuguès, als centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa, o María 
de Maeztu, Instituts de Salut Carlos III i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. 

Han de ser candidats excepcionals pel que fa a l’originalitat i a la importància de les seves 
aportacions en la seva disciplina científica, com també han de disposar de capacitats de 
lideratge per promoure el seu propi grup de recerca. 

A través d’un programa de formació complementària d’excel·lència, aquestes beques es 
proposen consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com 
a opció de futur professional.  

El programa de beques de postdoctorat Junior Leader està cofinançat per la Comissió Europea 
a través de l'acció Marie Skłodowska-Curie - COFUND, del programa marc Horitzó 2020.  

 

 

Cronograma 

 

2020 

7 d’octubre 

2021 

27 de gener 

  

9 al 11 de març   

  

24 de març 

  

Des del 2 de maig 
fins al 30 de 
setembre 
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1. Convocatòria 

  

1.1. La Fundació Bancària ”la Caixa” convoca 30 beques postdoctorals de tres anys de durada 
per a la contractació d’investigadors per dur a terme la seva activitat investigadora en els 
centres d’excel·lència acreditats amb el distintiu Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts de 
Salut Carlos III i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
de Portugal. La investigació s'ha de realitzar a les àrees de les ciències de la salut i la vida, la 
tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. 

1.2. La convocatòria s’adreça a totes aquelles persones que hagin acabat el doctorat entre els 
dos i els set anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria, sempre que, a més, 
compleixin els requeriments de mobilitat entre països. 

1.3. L’elecció del centre de recerca no serà vinculant en el procés de selecció dels candidats. 
Els candidats han d’indicar a la seva sol·licitud de beca, de manera provisional, el centre de 
recerca de preferència al qual es voldrien incorporar. Per això, s'haurà d'adjuntar una carta de 
declaració d'interès amb segell oficial signada per un investigador del centre de recerca de 
preferència indicant la predisposició a acollir al becari. Es podrà descarregar un model de carta 
en l'aplicació informàtica. Aquesta carta de declaració d'interès no serà vinculant per cap de 
les parts. El becari podrà canviar de centre escollit abans de la incorporació. En qualsevol cas, 
el centre de recerca seleccionat haurà de tenir l'acreditació d'excel·lència en vigor en el 
moment de la comunicació del resultat final de la convocatòria de beques de postdoctorat 
Junior Leader. 

1.4. La beca es farà efectiva quan el candidat i el centre de recerca arribin a un acord 
d’incorporació. 

1.5. Els becaris s’han d’incorporar als centres de recerca entre el 2 de maig i el 30 de setembre 
de 2021. La data d’incorporació de l’investigador al centre de recerca s’haurà de comunicar a 
la Fundació Bancària ”la Caixa” amb anterioritat a aquesta data i tan aviat com s’arribi a l’acord. 

1.6. Els candidats podran presentar lliurement un projecte de recerca per a dur a terme en una 
institució de la seva elecció. 

1.7. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i acaba el dia 7 d’octubre de 2020 a les 
14.00 hores Espanya peninsular. 

 

2. Dotació de la beca 

2.1. La dotació econòmica màxima serà de 305.100 €1, que es desglossarà en els següents 

conceptes:  

1. Tres anualitats màximes de 97.500 € que inclouen: 

a) Costos laborals (salari inclòs): un màxim de 59.000 euros per sufragar els costos laborals 
totals en els quals incorri la universitat o centre que contracti al becari. Aquesta quantitat 

                                                           
1 La dotació està calculada en base a 2 fills. La dotació màxima es pot augmentar si el nombre de fills és major a 2. 
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inclou les quotes a la Seguretat Social i qualsevol altra a càrrec de l'empresari, així com la 
remuneració bruta del becari. 

En qualsevol cas, el salari brut mínim anual que la universitat o centre contra-licitant haurà 

d'oferir al becari serà de 44.300 €. 

Si el total dels costos laborals excedeixen la quantia màxima aportada per "la Caixa", la uni-

versitat o centre contractant ha de cobrir l'excedent. 

b) Costos del projecte de recerca de 38.500 € anuals màxims, on s’inclouen: 

» L’adquisició i el manteniment d’equipament científic i material fungible;  

» Despeses de viatges i dietes, despeses d’inscripció en congressos, seminaris i conferèn-

cies de caire científic; 

» Costos de gestió de drets de propietat industrial i intel·lectual relacionats amb el projecte, 

costos de patents; 

» Costos de personal vinculat de forma exclusiva al projecte que dóna lloc a la beca. 

» Despeses relacionades amb l'estada de recerca obligatòria. 

» Altres despeses relacionades directament amb l’execució del projecte de recerca.  

Aquesta dotació serà gestionada pel centre a benefici del mateix becari i haurà de ser 
justificada de manera independent. 

2. Ajuda familiar de 1.200 € anuals bruts per cada fill dependent de l’investigador. L’ajuda 
familiar es determinarà a la data de la incorporació al centre i es revisarà anualment en el 
moment de la renovació de la beca.  En el cas que ambdós pares fossin becaris, únicament 
es concedirà l'ajuda a un dels dos.  

3. Ajuda a la mobilitat, trasllats  i habitatge de 5.400 € a l’inici de la beca. 

Aquests imports seran bruts i estan subjectes al total dels costos laborals de cada becari en què 
incorri la universitat o centre contractant. A més, aquestes quanties estan subjectes a les 
retencions establertes legalment. 

2.2. La Fundació Bancària ”la Caixa” signarà un conveni amb el centre de recerca de destinació, 
que rebrà directament la dotació econòmica de la beca i haurà de destinar-la íntegrament a 
sufragar els imports derivats de les quotes a la Seguretat Social i qualsevol altra a càrrec de 
l’empresa, com també la remuneració bruta del becari i les dotacions i ajudes addicionals.  

2.3. La relació contractual entre el becari i el centre de recerca s’ha d’ajustar al que disposa la 
legislació vigent en cada moment. 

2.4. La titularitat de la beca recau sobre l’investigador, que serà contractat per la institució 
d’acollida. 
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3. Estades 

3.1. Els becaris hauran de realitzar obligatòriament una estada internacional i/o intersectorial 
d'entre 3 i 6 mesos durant el període de la seva beca en una institució triada lliurement pel 
propi becari. 

3.2. L'estada pot ser realitzada durant un únic període o dividida en dos períodes de durada 
inferior fins a un màxim de 6 mesos. Igualment, aquesta estada pot ser realitzada en una o més 
institucions. 

3.3. El becari tindrà un supervisor en la institució d'acollida. En aquest sentit, el becari rebrà un 
seguiment intersectorial que assegurarà l'execució dels projectes. 

3.4. Abans de la data d'incorporació del becari a la universitat o centre contractant, el becari 
haurà d'aportar a la Fundació Bancària "la Caixa" una carta de declaració d'interès del 
supervisor en la institució escollida per a l'estada. 

 

4. Formació complementària 

A més de la dotació econòmica, la beca inclou un programa de formació presencial en habilitats 
transversals, innovació i lideratge. 

Se celebraran tres sessions presencials: al principi de la beca, durant el segon any i durant el 
tercer any. Cadascuna tindrà entre dos i cinc dies de durada, i hi han de participar tots els 
becaris d’una mateixa convocatòria, independentment del seu àmbit disciplinari. La Fundació 
Bancària ”la Caixa” sufragarà el cost íntegre d’aquestes sessions i les despeses d’allotjament i 
trasllat dels becaris. 

Un cop iniciada la beca, els becaris han d'establir un Pla de Desenvolupament de Carrera (CDP) 
basat en les seves necessitats personals i interessos, explicant els principals èxits i metes 
futures. 

 

5. Requisits dels sol·licitants 

5.1. Nacionalitat 

Poden accedir al programa de beques de postdoctorat Junior Leader– Incoming investigadors 
postdoctorals de totes les nacionalitats. 

5.2. Formació investigadora  

Poden presentar sol·licitud les persones que hagin obtingut el grau de doctor entre els dos i 
set anys anteriors a la data de tancament de la convocatòria. A aquests efectes, la data 
d’obtenció del grau de doctor haurà d’estar compresa entre el 7 d’octubre de 2018 i el 7 
d’octubre de 2013, ambdues incloses. S'entendrà com data de obtenció del títol de doctor, la 
data de l'acte de defensa de la tesi doctoral. Per això, s'haurà d'aportar un document on es 
certifica la data de defensa de tesis. 
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En el cas que el sol·licitant estigui en possessió de més d’un títol de doctor, el període esmentat 
anteriorment es comptabilitzarà a partir del primer títol obtingut. 

En els casos d'interrupció de l'activitat investigadora entre la data d'obtenció del títol de doctor 
i la data de tancament de la convocatòria (7 d’octubre de 2020), el candidat podrà sol·licitar 
una extensió del període en què hauria d'haver obtingut el grau de doctor. A aquests efectes 
es contemplen les següents causes com a interrupció de l'activitat investigadora: 

a) Malaltia o accident que s'ha derivat en una baixa mèdica igual o superior a tres mesos. Es 
pot aplicar una extensió pel nombre de mesos justificats. 

b) Maternitat. Es pot aplicar una extensió d'1 any per cada fill. 

c) Paternitat. Es podrà aplicar una extensió pel nombre de mesos justificats mitjançant 
documentació oficial. 

Tots dos casos hauran de ser degudament justificats mitjançant document acreditatiu. 

5.3. Mobilitat 

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat espanyola,  no poden 
haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (feina, estudis, etc.) a Espanya 
durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data del tancament 
de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte. 

Un candidat amb un període d'interrupció de l'activitat investigadora d'almenys 2 anys (pe 
atur, ocupació en un sector diferent a la investigació, baixes maternals, paternals o de malaltia 
de llarga durada), no poden haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, 
estudis, etc.) a Espanya durant més de trenta-sis mesos en els cinc anys immediatament 
anteriors a la data de tancament de la convocatòria. 

De la mateixa manera, el temps transcorregut en el procediment per a l'obtenció d'estatus de 
refugiat sota la Convenció de Ginebra, el servei nacional obligatori i/o estades curtes com les 
vacances, no seran tingudes en compte. 

Aquells candidats que desitgen incorporar-se a un centre o universitat portuguesa, no han 
pogut residir o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal 
durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament 
de la convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte. 

Un candidat amb un període d'interrupció de l'activitat investigadora d'almenys 2 anys (pe 
atur, ocupació en un sector diferent a la investigació, baixes maternals, paternals o de malaltia 
de llarga durada), no poden haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, 
estudis, etc.) a Portugal durant més de trenta-sis mesos en els cinc anys immediatament 
anteriors a la data de tancament de la convocatòria. 

De la mateixa manera, el temps transcorregut en el procediment per a l'obtenció d'estatus de 
refugiat sota la Convenció de Ginebra, el servei nacional obligatori i/o estades curtes com les 
vacances, no seran tingudes en compte. 
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6. Sol·licitud i documentació 

6.1. Els candidats han de fer la sol·licitud a través de l’aplicació de sol·licituds disponible a 
l’apartat de beques del web de la Fundació ”la Caixa”. 

Dins d’aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen 
clarament la informació i documentació que s’ha de proveir per completar una candidatura a 
aquest programa de beques. La sol·licitud s’haurà d’emplenar íntegrament en anglès. 

6.2. La informació proveïda pel candidat a l’apartat «Prospective Research Centre» s’entendrà 
com a provisional i no comportarà la necessitat d’atenir-s’hi estrictament en el cas que se li 
concedís la beca.  

Els candidats finalment seleccionats com a becaris disposaran d’un temps raonable per 
confirmar el seu interès pel centre o la unitat que van indicar com a primera opció. Durant 
aquest temps, també podran explorar possibilitats alternatives que es poguessin ajustar millor 
al seu projecte personal.  

En tot cas, la línia d’investigació seleccionada pel candidat per dur a terme el seu projecte de 
recerca, si és diferent de l’originalment referida a la seva sol·licitud, no haurà d’allunyar-se de 
manera significativa de la seva preferència inicial, ni en contingut ni en àmbit disciplinari.  

El candidat haurà d’arribar a un acord amb el centre de recerca o unitat que finalment triï, en 
virtut del qual el centre contractarà el becari amb els fons proveïts per la Fundació Bancària ”la 
Caixa”. 

6.3. Els candidats hauran de presentar una memòria amb la proposta de projecte que vulguin 
desenvolupar si obtenen la beca. La memòria haurà de contenir la informació següent: 

1. Trajectòria investigadora directament relacionada amb el projecte proposat, tot indicant-hi 
la principal línia d’investigació que ha desenvolupat el candidat i especificant-hi els 
principals èxits aconseguits fins a la data (màxim 3 pàgines). 

2. Resum del projecte de recerca proposat (màxim 4 pàgines). 

Les característiques i el format que ha de complir aquest document es detallen a l’apartat 
corresponent de la sol·licitud en línia. 

6.4. Els candidats també han de fer, a través de l’aplicació de sol·licituds, els tràmits per obtenir, 
abans de la data de tancament de la convocatòria, almenys tres cartes de referència de 
professors universitaris, investigadors o d’altres persones rellevants amb les quals hagin tingut 
contacte acadèmic o professional. Es recomana als candidats que hi contactin al més aviat 
possible i els informin que la Fundació Bancària ”la Caixa” s’hi adreçarà mitjançant un 
procediment en línia. Aquest procediment permet demanar i adjuntar a la sol·licitud fins a cinc 
cartes de referència, sempre que arribin abans de la data de tancament de la convocatòria (7 
d’octubre de 2020). Les cartes de referència hauran d’estar escrites en anglès. 

Aquestes cartes de referència són confidencials. Els candidats no podran, en cap cas, sol·licitar 
accés al seu contingut, ni la Fundació Bancària ”la Caixa” no el pot facilitar, sigui quin sigui el 
resultat final del procés de selecció d’aquest programa de beques. 

6.5. Els candidats han d’incorporar a la sol·licitud la còpia del títol de doctor o del certificat 
acadèmic on figuri la data de la defensa de tesi doctoral. 
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6.6. Si el candidat s’acull a una excepció per interrupció de l’activitat investigadora prevista en 
el punt 45.2, haurà d’aportar els documents acreditatius corresponents, que haurà d'adjuntar-
los en el apartat de documentació addicional de la sol·licitud. 

6.7. El candidat haurà d'adjuntar una taula d'aspectes ètics del projecte proposat. En l'aplicació 
informàtica es podrà descarregar la plantilla per completar aquesta taula. 

6.8. Si el candidat sol·licita l'aplicació de la norma de mobilitat ampliada a causa d'algun dels 
motius previstos en el punt 5.3, haurà d'aportar la documentació de suport corresponent. 

6.9. Els documents pujats a l’aplicació en format PDF han de ser clars i llegibles. Així mateix, 
cada pàgina del document original haurà de correspondre a una pàgina del document PDF. 

6.10. Si els documents que es pugen a l’aplicació s’han emès en un idioma diferent de l’anglès, 
se n’ha d’adjuntar una traducció a l’anglès (que pot fer el mateix candidat).  

 

7. Procés de selecció 

L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme tenint en consideració les 
recomanacions de l’European Science Foundation publicades a la Peer Review Guide i es 
desenvolupen en règim de concurrència competitiva. Els membres dels comitès de preselecció 
i selecció elegeixen els candidats que, segons el seu criteri, acreditin els mèrits i les capacitats 
més elevats. 

7.1. El procés comprèn tres parts: 

1. Examen d’elegibilitat: s’examinen totes les sol·licituds rebudes i es rebutgen aquelles que 
no compleixen els criteris publicats a les bases de la convocatòria. 

En el cas que la sol·licitud no compleixi els requisits formals de la convocatòria, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” enviarà una notificació per correu electrònic assenyalant el motiu de la 
desestimació.  

2. Avaluació remota (preselecció): cadascuna de les sol·licituds que passa a aquesta fase és 
enviada a un panell d’avaluació format per dos o tres professors o investigadors amb una 
àmplia experiència en l’àmbit disciplinari de la sol·licitud i amb un sòlid currículum de pu-
blicacions o contribucions en aquest àmbit. Les sol·licituds més ben qualificades en cada 
panell passaran a la fase següent. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” comunicarà als candidats per correu electrònic si han estat 
preseleccionats o no el 27 de gener de 2021. 

Es recomana als candidats informar als centres de recerca del seu interès si la seva candi-
datura ha estat seleccionada per a la fase d’avaluació presencial. 

3. Avaluació presencial (selecció final): els candidats les sol·licituds dels quals hagin superat 
la preselecció seran convocats a una entrevista presencial davant un comitè de selecció 
multidisciplinari, format per professors i investigadors amb una àmplia experiència en pro-
cessos de selecció per peer review.  

Les entrevistes amb el comitè de selecció se celebraran a Barcelona del 9 al 11 de març de 
2021 i es duran a terme totalment en anglès. 
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Les dates previstes per a la celebració de les entrevistes de selecció o per a la comunicació 
de resultats podrien variar per raons organitzatives. En aquest cas, els candidats serien 
informats immediatament per correu electrònic. 

Si la assistència a l'entrevista suposa un cost de desplaçament o allotjament superiors als 
15 euros, els candidats poden sol·licitar una compensació d'acord amb la política de 
reemborsament del programa de beques. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” notificarà per correu electrònic el resultat del procés als 
candidats entrevistats durant la fase d’avaluació presencial. 

 

8. Criteris de selecció 

8.1. Les sol·licituds seran avaluades d'acord amb els mèrits dels candidats, sense penalitzar 
aquells candidats amb interrupcions en la carrera investigadora o candidats més joves. Els 
criteris de selecció definits són: 

Preselecció 

1. Excel·lència del currículum (50%): es valorarà el currículum professional i/o científic en re-
lació amb la disciplina científica i amb l'etapa de la trajectòria professional del candidat. 

2. Motivació i projecte de recerca (30%): es valorarà l'originalitat, la innovació i el possible 
impacte del projecte proposat, a més de la idoneïtat de l'elecció del centre d'investigació 
de destinació. 

3. Cartes de referència (20%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es 
valoraran tenint en compte l'especificitat del contingut pel que fa al candidat, així com el 
perfil de les persones que les signen. 

 

Entrevistes de selecció 

1. Trajectòria acadèmica i professional (50%): Qualitat de les contribucions realitzades en el 
camp escollit, experiència del candidat en gestió de la recerca, coherència entre l'experièn-
cia acadèmica i la trajectòria professional. Les trajectòries interdisciplinaries seran avalua-
des si s'exposa una motivació clara. 

2. Potencial del candidat (30%): els experts avaluaran posant especial atenció a les habilitats 
interpersonals del candidat, com la claredat, consistència del discurs i articulació d'idees, 
habilitat a presentar raonaments complexos, treball en equip, capacitat de raonament in-
dependent, originalitat, emprenedoria i lideratge. 

3. Motivació i impacte de la proposta (20%): s'avaluarà la novetat conceptual i metodològica 
de la proposta presentada així com el seu impacte en la societat i en la carrera investigadora 
del candidat. 

Per conèixer els criteris de qualificació que regeixen el procés de preselecció i el procés de 
selecció per entrevistes, es pot consultar l’apartat Avaluació de sol·licituds de la pàgina web del 
programa de Beques de ”la Caixa”. 

 

https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas/evaluacion-de-solicitudes
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9. Al·legacions  

9.1. En el termini de deu dies naturals des de la data d’enviament de la notificació de 
desestimació, els candidats podran presentar al·legacions enviant un correu electrònic a 
becas@fundacionlacaixa.org, que haurà d’incloure un text explicatiu juntament amb els 
documents que el candidat consideri oportuns. 

9.2. Les al·legacions seran resoltes per un comitè d’al·legacions. La resolució es notificarà per 
correu electrònic en un termini de 10 dies naturals des de la data de recepció de l’al·legació. 

9.3. El procediment d’al·legacions serà estrictament confidencial. 

9.4. No es posarà en qüestió l’avaluació tècnica o científica dels avaluadors. La independència 
i objectivitat de l’avaluació estan garantides pel procés de selecció i avaluació mateix.  

 

 

10. Nomenament de candidats i elecció de centre  

10.1. La relació de candidats seleccionats com a becaris, així com la relació de candidats en 
reserva, quan escaigui, es publicarà, amb noms i cognoms, al web de l’Obra Social ”la Caixa” el 
24 de març de 2021. 

10.2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades seran ofertes als candidats en 
reserva, segons l’ordre que s’estableixi en cada cas. 

10.3. Aquesta convocatòria de beques es pot declarar deserta per a alguna, algunes o totes les 
beques, si els comitès de selecció s’ho proposen a la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

10.4. Per ser considerats becaris, els candidats hauran d’incorporar-se al centre de recerca com 
a molt tard el 30 de setembre de 2021. Amb posterioritat a aquesta data, la beca no es podrà 
fer efectiva. Un cop s’arribi a un acord, el centre contractarà el becari amb els fons proveïts per 
la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

11. Incompatibilitats 

11.1. Els candidats només poden presentar la seva candidatura a un dels dos subprogrames de 
les beques de postdoctorat Junior Leader incloses en la convocatòria 2021: Incoming o 
Retaining. 

11.2. Els becaris que ja han gaudit una beca de de postdoctorat Junior Leader no poden aplicar 
al mateix programa de beques. 

11.3. Si un candidat no es pot presentar a l’entrevista final a la qual ha estat convocat, ho haurà 
de comunicar amb antelació suficient perquè la Fundació Bancària ”la Caixa” pugui oferir el seu 
lloc a un altre sol·licitant. En cas contrari, no es podrà presentar a altres convocatòries, llevat 
que acrediti una justificació raonable per a la seva incompareixença. 

mailto:becas@fundacionlacaixa.org.
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11.4. La renúncia a la beca comporta la impossibilitat de presentar-se a noves convocatòries 
de beques "la Caixa", excepció de supòsits justificats de malaltia o un altre motiu de força 
major. 

11.5. Sota cap circumstància els sol·licitants no podran contactar amb els experts que participin 
o hagin participat en els processos de selecció d’aquesta convocatòria per demanar-los 
informació sobre l’estat de la seva sol·licitud o de qualsevol aspecte relacionat amb el procés 
de selecció. Si es donés el cas, el candidat quedaria exclòs de processos de selecció present i 
futurs. 

11.6. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerat o beca d'un altre 
organisme la dotació cobreixi el salari del becari, excepte autorització expressa de la Fundació 
Bancària "la Caixa". No obstant això, aquestes beques són compatibles amb altres fons com-
petitius que complementin els costos d'investigació de les beques postdoctorals Junior Leader 
sota autorització expressa de la Fundació Bancària "la Caixa". 

11.7. La beca no serà compatible amb un contracte laboral permanent d’una altra institució 
que no sigui la del centre d’acollida. 

 

12. Gestió de la beca i obligacions del becari 

12.1. El sol·licitant que obtingui una beca haurà de ser titular d’un compte corrent o d’una 
llibreta en qualsevol oficina de CaixaBank o BPI, on li seran ingressades les mensualitats i 
qualsevol altre import inclòs a la beca. 

12.2. Aquestes beques són concedides per a projectes exclusivament presencials, és a dir, per 
investigar en els equipaments del centre de recerca, a temps complet i amb plena dedicació a 
la tasca pròpiament investigadora. 

12.3. El becari podrà prestar col·laboracions en tasques docents, sempre que ho comuniqui a 
la Fundació Bancària ”la Caixa” amb la màxima antelació i obtingui l’aprovació prèvia del centre 
de recerca que l’hagi contractat. Amb caràcter general, i sens perjudici d’un estudi i decisió 
particularitzats en cada cas, no s’autoritzarà una dedicació de més de 80 hores anuals a tasques 
de docència. 

12.4. A requeriment de la Fundació Bancària ”la Caixa”, els candidats seleccionats han 
d’acreditar, amb documents originals o compulsats, els arxius adjuntats a la sol·licitud. Així 
mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” els pot sol·licitar les certificacions originals de qualsevol 
dada esmentada al currículum. 

12.5. El centre de recerca d’adscripció del becari gestionarà i administrarà els imports que la 
Fundació Bancària ”la Caixa” destini anualment a la beca. A aquests efectes, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” sol·licitarà al centre de recerca la memòria econòmica justificativa dels 
costos d’activitats realitzades per l’investigador. 

12.6. A petició de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i a fi d’assegurar el compliment dels termes 
de la beca, el becari haurà de proveir anualment una memòria cientificotècnica relacionada 
amb el seu contracte, així com altres dades que la Fundació Bancària ”la Caixa” consideri 
necessàries, o bé autoritzar-ne la provisió al centre de recerca. 
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13. Principios éticos 

13.1. El projecte de recerca dut a terme pel becari haurà de complir els principis ètics de la UE 
i la legislació nacional i internacional aplicable en aquesta matèria, així com la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. 

13.2. Els projectes de recerca dels candidats seleccionats que puguin implicar qüestions ètiques 
seran enviats a Comitè ètic del programa així com les qüestions ètiques que apareguin durant 
el transcurs dels projectes. 

13.3. Per a més informació sobre cada aspecte ètic es tindrà en compte el següent manual 
redactat per la Comissió Europea:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_
hi_ethics-self-assess_en.pdf  

 

14. Política de privacitat i protecció de dades 

14.1. La Fundació Bancària ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

14.2. Les dades personals relatives als sol·licitants de beques que estan incloses en els 
documents als quals es refereixen les presents bases seran tractats per la Fundació Bancària 
"la Caixa" per tal de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei o consulta que els sol · licitants 
realitzen; enviar-los informació -inclús per mitjans electrònics- sobre activitats similars; complir 
amb les obligacions legals a les quals l'entitat es troba sotmesa; y, si així ho desitja l'autor 
sol·licitant, enviar-los comunicacions -inclusivament electròniques- sobre altres activitats que 
ofereix l'entitat i que poden estar ajustats al seu perfil.  

 

15. Observacions 

15.1. Els terminis i les hores continguts en aquestes bases s’entenen referits a l’Espanya 
peninsular. 

15.2. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part dels candidats, 
l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que la Fundació 
Bancària ”la Caixa” pugui prendre davant de qualsevol dubte d’interpretació sobre els requisits 
i les condicions que s’han enunciat fins aquí. 

15.3. La detecció d’algun incompliment d’aquestes bases, sigui quin sigui el moment en què 
aquesta es produeixi i independentment de l’estat en què es trobi la sol·licitud dins del procés 
de concessió de les beques, suposarà la cancel·lació automàtica de l’esmentada sol·licitud o de 
la beca, si aquesta hagués estat concedida. En el cas que el becari no compleixi els 
compromisos esmentats –o qualsevol altre inclòs a les condicions de la beca–, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de procedir com consideri convenient, i fins i tot sol·licitar 
la devolució de les quantitats rebudes. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf

