BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2019 (Resolució de 10 de juny de la vicerectora d’Investigació i
Transferència de Coneixement)
ANNEX V
AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT EN PROJECTES
D'INVESTIGACIÓ COMPETITIUS
1. Objecte i finançament
Proporcionar ajudes per a complementar el temps de contractació del personal tècnic de suport
vinculat a projectes d'investigació competitius en l’any natural 2019.
Els fons necessaris per a aquestes ajudes seran consignats en una aplicació pressupostària
10.30.6H.00.04 del capítol VI del pressupost de despeses del Vicerectorat d’Investigació i
Transferència de Coneixement per un import de 100.000.-euros.
2. Característiques de les ajudes
Un màxim de 15 ajudes d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Les ajudes s’hauran de
destinar a complementar les despeses derivades de la contractació de personal tècnic de
suport en projectes d'investigació competitius quan el finançament concedit no garantisca la
seua contractació durant tot el període d'execució del projecte dins del any natural.
L'ajuda consistirà en el finançament del cost laboral del contracte d'un tècnic de suport, per un
període màxim de 6 mesos, sempre que es mantinguen les mateixes condicions de
contractació presentades en la sol·licitud i amb una dotació màxima de 10.000.-euros per a
l'esmentat període o proporcional si fóra inferior.
La indemnització per fi de contracte podrà estar assumida per aquesta ajuda sempre que no
puga ser finançada pel projecte d’investigació vinculat.

3. Requisits de les persones sol·licitants
Ser investigador/a principal d'un projecte d’investigació de concurrència competitiva del Pla
Nacional d'I+D+I o Programa Prometeu per a grups d’investigació d'excel·lència de la
Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana i per a projectes amb finançament
europeu, vigent l'any 2019.
Tenir contractat un tècnic de suport per un període mínim de 6 mesos a temps complet amb
càrrec al projecte d’investigació proposat.
No disposar de fons suficients en el projecte per a cobrir la totalitat del cost anual per al
contracte del tècnic sol·licitat. Este contracte haurà de constar en el pressupost inicial presentat
a l'organisme finançador del dit projecte.
4. Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquest annex en
el BOUA i finalitzarà el 31 de juliol de 2019.
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen les normes generals de
procediment d'aquesta convocatòria.

Cap projecte d’investigació podrà obtenir més d'una de les ajudes contemplades en aquest
annex.
Cap investigador o investigadora principal podrà obtenir més d'una de les ajudes contemplades
en aquest annex.

5. Comissió d'avaluació
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel director del Secretariat
d’Investigació, la directora del Secretariat de Transferència del Coneixement, que actuarà com
a secretària, el director adjunt del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de
Tecnologia i la sotsdirectora de Gestió de la Investigació, que actuaran com a vocals.
6. Criteris de valoració:
a) Tipus de projecte d’investigació segons organisme finançador, exigències de la convocatòria
de concessió, dotació econòmica del projecte i període pendent d'execució, fins a 5 punts.
b) Quantia del cofinançament sol·licitat, fins a 2 punts.
c) Coeficient més recent de l'activitat investigadora segons POI de l'investigador o la
investigadora principal del projecte, fins a 1 punt.
d) Suma del coeficient més recent de l'activitat investigadora segons POI de cadascun dels
membres del personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant que formen part de
l'equip d’investigació del projecte segons grau de dedicació a aquest, fins a 2 punts.
7. Resolució
Per a la resolució i notificació de les ajudes s'estarà conforme al que es disposa en el punt 2.6
de les normes generals d'aquesta convocatòria.
8. Pagament de les ajudes
El pagament de les ajudes concedides s'efectuarà mitjançant traspàs de crèdit des del
Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement a la clau pressupostària oberta a
aquest efecte en el corresponent centre de despesa.
9. Renovacions d’ajudes concedides en convocatòries anteriors
L'ajuda podrà renovar-se anualment fins a la finalització del projecte, sempre que aquest
seguisca finançant la mateixa plaça de personal tècnic de suport, la Universitat d'Alacant
dispose d'una partida pressupostària per a tal fi i sempre que es mantinguen els mateixos
requisits arreplegats en el punt 3 d'aquest annex.
Per a açò, en el mes de desembre de 2019, l'investigador o la investigadora principal haurà
d'emetre un informe, dirigit al Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement, sobre
la tasca realitzada pel personal tècnic contractat, en el qual sol·licite la renovació de l'ajuda,
amb indicació dels mesos per als quals necessita finançament.
10. Seguiment i justificació
En el termini màxim d'un mes a partir de la finalització del contracte del tècnic hauran de
remetre's al Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement els següents informes:
a) Informe de l'investigador o la investigadora principal valorant la labor realitzada pel personal
de suport tècnic contractat.
b) Informe del personal tècnic contractat sobre les tasques realitzades.

