
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA VICENTE LÓPEZ 
 

PER A LA CONTRACTACIÓ D’ INVESTIGADORS  
EN FORMACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 
1. Exposició de motius 

 
La Fundació Eurecat és un centre tecnològic que per acomplir la seva 
missió precisa de l’activitat investigadora. Per desenvolupar-la, 
fomenta la col·laboració amb Universitats i Centres de Recerca i 
potencia la formació de personal investigador a través de la realització 
de tesis doctorals. 
 
Aquest programa porta el nom del Dr. Vicente López Martínez per la 
seva aportació al sistema català d’innovació, on va treballar 
intensament promovent els vincles entres les universitats, els centres 
tecnològics i les empreses. Vicente López va ser no només fundador 
del centre tecnològic Barcelona Media, avui integrat a Eurecat, sinó que 
també va destacar com investigador, gestor i emprenedor.  

 
2.  Finalitat  
 
La finalitat d’aquest programa és augmentar el coneixement científic a 
través de la contractació d’investigadors que realitzaran una tesi 
doctoral a Eurecat. 
 
3. Bases 
 
3.1 Relació de contractes  
 
Per a la convocatòria 2019-2020 del Programa es convoquen 19 
contractes predoctorals. 
 
3.2 Característiques dels contractes  

 
Els candidats seleccionats/incorporats seran considerats com a 
Investigador en Formació (IF). 
 
El contracte serà temporal, d’un màxim de 3 anys, vinculat a la 
realització de la seva tesi i amb dedicació a temps complet.  
 
 
 
 
 



 

 

 
La  principal obligació de la persona contractada serà la realització 
d'una tesi doctoral a Eurecat, en el context dels programes oficials de 
doctorat de les Universitats col·laboradores i relacionat amb els àmbits 
de coneixement d’Eurecat. A aquests efectes, tindrà, com a director de 
la tesi a un professor doctor de la Universitat i, com a responsable per 
part d‘Eurecat  a un dels seus doctors, que actuarà com a codirector 
de la tesi. 
 
A més de la realització de la seva tesi doctoral es preveu la possibilitat 
de realitzar tasques de col·laboració tecnològica, amb un màxim d’un 
20% de les hores anuals de treball.  
 
3.3 Requisits dels sol·licitants 
 
Poden presentar sol·licitud totes aquelles persones que estiguin en 
disposició d’iniciar un programa oficial de doctorat d’acord amb la 
normativa vigent. En aquest sentit, els sol·licitants han d’estar en 
possessió d’un grau i d’un màster universitari, sent títols oficials 
espanyols o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, que habiliti per a l’accés a doctorat d’acord amb el que 
estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i 
haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis 
universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de 
màster. 
 
També seran admeses les persones que estiguin matriculades d’un 
màster universitari oficial que els hi permeti accedir al doctorat el curs 
2019/2020.  
 
Tots els sol·licitants hauran de tenir un bon nivell d’anglès. 
 
En el moment de la sol·licitud el participant haurà d’acreditar 
documentalment el nivell d’estudis. En el moment de la formalització 
del contracte amb Eurecat, caldrà acreditar l’admissió a un programa 
de doctorat en alguna de les universitats col·laboradores.  
 
Durant el primer trimestre del contracte caldrà acreditar 
necessàriament l’efectiva formalització de la matrícula en un programa 
de doctorat. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Els sol·licitants hauran de tenir la nacionalitat espanyola, o bé permís 
de treball reglamentari que possibiliti la seva contractació, en el 
moment d’iniciar la seva participació al programa. 
 
Els sol·licitants hauran de residir a Catalunya al llarg de la durada del 
programa per tal de permetre la seva participació en el mateix de 
forma presencial, exceptuant les estades de col·laboració en altres 
universitats o centres de recerca per a l’elaboració de la seva tesi. 
 
 
3.4 Durada  
 
Els contractes d’ IF estan vinculats al desenvolupament de la  tesi 
doctoral a Eurecat i tindran una durada màxima de 3 anys, i serà 
renovat any per any sempre i quan hagi un informe favorable dels 
directors de tesi. 
  
Els contractes d’ IF es podran rescindir en qualsevol moment per acord 
mutu d’ambdues parts. 
 
3.5 Quantia  
 
La quantia dels contractes inclou dos conceptes:  

a) Retribució bruta anual :  
• 1er any:  14.400€ 
• 2on any: 15.600€ 
• 3er any:  15.600€ 

 
    b) Import de la matrícula i de la tutoria de tesi.  
 
3.6 Presentació de sol·licituds  
 
Tots els candidats hauran d’adreçar la seva sol·licitud al web d’Eurecat  
http://www.eurecat.org seguint el procediment indicat al mateix. 
 
Per a formalitzar la sol·licitud de participació caldrà:  

1. Omplir els formularis d’inscripció amb la totalitat de les dades 
sol·licitades 

2. Aportar la següent documentació: 
 
� Fotocòpia del NIF, NIE o passaport, no havent superat el document 
la data límit de validesa.  
 



 

 

� Currículum Vitae i carta de motivació per a la participació del 
programa. 
 
� Fotocòpia del títol acadèmic oficial o del justificant del pagament del 
dipòsit del títol que dóna accés al estudis de doctorat. Tanmateix, els 
candidats/es que estiguin matriculats d’un màster universitari oficial el 
curs 2018/2019, que els hi permeti accedir al doctorat el curs 
2019/2020, hauran de presentar fotocòpia de la matrícula del màster.  
 
� Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura/enginyeria 
superior/grau.  
 
� Expedient acadèmic dels estudis de màster. En el cas dels 
candidats/es que no l’hagin finalitzat, també hauran de presentar el 
corresponent expedient acadèmic.  
 
� Altres mèrits.  
 
3.7  Preselecció per part d’Eurecat 
 
Període d’inscripció 
 
Per a la convocatòria 2019-2020 les dates d’inscripció seran del 15 
d’abril al 16 de juny 2019, ambdós inclosos.  
 
Processos de selecció: 
 
El procés de selecció es realitzarà entre el 17 de juny i el 7 de juliol 
del 2019.  
 
La selecció dels candidats la durà a terme una comissió constituïda a 
l’efecte per a cada plaça, i que estarà formada pels directors de les 
tesis previstes, el cap de la Unitat Tecnològica d’Eurecat de l’àmbit de 
coneixement previst  i un tècnic de de selecció del departament de 
recursos humans d’Eurecat, que actuarà de secretari.  
 
Les comissions proposaran l'assignació de les places, utilitzant com a 
criteri prioritari l'expedient dels sol·licitants i la seva adequació a 
l'àmbit de coneixement en el que caldrà realitzar la tesi doctoral. Els 
membres de la comissió podran acordar la realització d’una entrevista 
personal amb els candidats.  
 
Data resolució final: 14 de juliol 2019 
 



 

 

Les comissions acordaran una llista prioritzada amb la relació de les 
persones candidates valorades positivament.  
 
Totes les sol·licituds rebudes tindran resposta de l’acceptació o no de 
la seva candidatura al programa. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
L’incompliment de les mateixes i les sol·licituds amb manca de 
documentació o qualsevol altre defecte de forma comportaran 
l’exclusió del candidat. 
 
Les resolucions seran comunicades als candidats mitjançant el correu 
electrònic facilitat en el moment de la inscripció.  
 
Els terminis per a les convocatòria 2020-2021, sempre que hi hagi 
disponibilitat pressupostària, es publicarà al web d’Eurecat a partir de 
l’1 abril del 2020. 
 
3.8 Admissió i matriculació a la universitat:  
 
El procés d’admissió i de matriculació a la universitat es realitzarà 
segons els criteris i terminis establerts a cada centre universitari. 
 
3.9 Formalització del contracte i incorporació a Eurecat 
 
Els estudiants s’incorporaran a la plantilla d’Eurecat a partir del 2 de 
setembre 2019. 
 
Amb caràcter previ a  aquesta data el sol·licitant haurà d’enviar al 
departament de recursos humans d’Eurecat la documentació 
necessària per a la formulació del contracte. El tipus de contracte 
subscrit serà un Contracte com a Investigador en Formació, de durada 
determinada i amb dedicació a temps complet. Les persones 
contractades seran donades d’alta al règim general de la seguretat 
social.  

 
4.9 Altres  
 
La concessió d’un contracte d’ IF no implica cap tipus de compromís 
per part d’Eurecat en relació amb la posterior incorporació de 
l’investigador/a en formació a la seva plantilla.  
 
La propietat intel·lectual d'una obra científica correspon a l'autor/a pel 
fet d'haver-la creat, preveient, no obstant, la transmissió de drets 



 

 

d’explotació de l’obra en favor d’Eurecat i de la Universitat 
col·laboradora, tret de pacte en contrari.  
 
Les publicacions i altres resultats que derivin del contracte en formació 
hauran de citar, en l’apartat adequat, Eurecat com entitat finançadora. 
 
 
 
4.10 Tractament de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
i la normativa estatal que correspongui, Eurecat, responsable del 
tractament, l’informa que la finalitat de les seves dades serà tramitar i 
gestionar el Programa Vicente López per a la contractació de personal 
investigador en formació. Tanmateix, el tractament de les seves dades 
estarà legitimat pel seu consentiment. Les dades no seran cedides a 
cap altra entitat, llevat d’obligació legal, que la cessió sigui 
imprescindible per a l’efectiva realització del fi o que hi hagi hagut una 
autorització prèvia i expressa. El període de conservació de les dades 
serà el necessari per al compliment de la finalitat del tractament. 
 
Es poden exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a la 
Fundació Eurecat amb domicili a Av. Universitat Autònoma, 23 del Parc 
Tecnològic del Vallès – 08290 de Cerdanyola del Vallès,  o mitjançant 
correu electrònic a l’adreça legal@eurecat.org.  
 

Eurecat  informa que compleix amb tots els requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal.  

Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el 
tractament de les dades personals, es podrà interposar una reclamació 
davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 


