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DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI- NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

El  programa de  contractes  per  a  investigadors  i  investigadores  Beatriu  de  Pinós  té  l'objectiu
d'impulsar el retorn del talent d'aquells catalans i catalanes que van abandonar el nostre país
per la falta d'oportunitats en l'àmbit de la recerca. A través d'una rigorosa selecció mitjançant
tribunals internacionals, s'oferia als investigadors i investigadores escollits un contracte de dos
anys, prorrogable un any més, tal i com estableix la convocatòria aprovada pel Govern.

Des  de  la  seva  creació,   a  casa  nostra,  més  de  30  investigadors  i  investigadores  de  la
Universitat  Rovira  i  Virgili,  de  l'Institut  d'Investigació  Sanitària  Pere  Virgili  i  altres  instituts  de
recerca  de  la  nostra  demarcació  s’han  beneficiat  del  programa.

Abans  del  2016  oferia  dos  anys  de  contracte  postdoctoral.  no  obstant,  a  partir  de  la
convocatòria  del  2016  es  va  incloure  la  possibilitat  d'estendre  el  contracte  un  any  més,  un
format conegut com "2+1", considerat per la comunitat científica com un format molt atractiu
ja  que la  majoria  de la  producció científica  publicable es  concentra entre el  segon i  el  tercer
any.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 05/11/2018 REFERENT A LES BEQUES BEATRIU DE PINÓS
PER  A  INVESTIGADORS  I  INVESTIGADORES,  PER  TAL  DE  REDUIR  LA  PRECARIETAT  EN  LA
RECERCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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A principis del mes d'octubre, 60 d'aquests investigadors i investigadores que s'havien acollit a
la  convocatòria  de  2016  van  rebre  un  correu  electrònic  de  la  Generalitat  en  que  se'ls
comunicava que els seus contractes no es renovarien un any més, com estava previst, adduint
a  la  manca  de  disponibilitat  pressupostària  degut  a  la  pròrroga  dels  Pressupostos  de  la
Generalitat  de  Catalunya.

No  obstant,  els  afectats  reclamen  que  amb  una  petita  assignació  pressupostària,  a  l'entorn
dels  2  milions  d'euros,  es  podria  realitzar  aquesta  extensió.  A  més,  degut  a  aquesta  decisió,
alguns  investigadors  i  investigadores  que  havien  aconseguit  una  beca  Beatriu  de  Pinós,  han
desistit de la mateixa durant el primer any. Per tant, és possible que el fet de mantenir durant
només 2 anys aquesta beca no generi atracció entre els investigadors i investigadores que són
a l'estranger i que voldrien retornar a Catalunya.

Aquesta decisió té nombroses conseqüències a nivell acadèmic, professional i personal per a
aquells  investigadors  i  investigadores  que  van  fer  una  important  renúncia  als  països
estrangers on es trobaven per retornar a Catalunya í contribuir en la comunitat científica del
nostre país.

Per això, el Grup Municipal del PSC

1. Instar al Govern de la Generalitat a dotar econòmicament el programa Beatriu de Pinós amb
('assignació  pressupostària  corresponent  per  tal  que  els  investigadors  i  investigadores  que
estan  en  compliment  del  1r  o  2n  any  puguin  realitzar  un  3r  any  de  pròrroga.

2. Instar al Govern de la Generalitat a redefinir les beques Beatriu de Pinós per tal que tinguin
d'inici una durada de 3 anys, i així facilitar el desenvolupament dels treballs dels investigadors
i investigadores d'una manera més estable.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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