REGLAMENT DELS
INVESTIGADORS
PREDOCTORALS
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

APROVAT: 21/03/2016
DOCUMENT: DIC-DOC-008
DATA REVISIÓ: Març 2016
REVISIÓ: 1

1

Introducció
L'investigador predoctoral IDIBELL és aquell investigador del campus Bellvitge, amb
una titulació superior, que es trobi en un període de formació de tercer cicle i
desenvolupi la seva tasca investigadora i formativa dins d’un grup de recerca de
l’IDIBELL. L'investigador predoctoral haurà d'estar matriculat en un programa de
doctorat en l’àmbit de la biomedicina i salut, amb un projecte de tesi actiu,
dirigit o co-dirigit per un investigador IDIBELL.
Cal tenir en compte que en aquesta definició podem trobar diferents situacions de
vinculació, des de la vinculació contractual amb IDIBELL mitjançant contracte laboral,
així com altres vinculacions (residents d’hospital; tècnics, ...). Tots aquests
investigadors seran considerats com a investigadors predoctorals IDIBELL, i
cadascun d’ells gaudirà dels drets i prestacions que en cada cas els correspongui
d’acord amb el tipus de vinculació amb el nostre centre, així com tindran les
obligacions de compliment dels deures associats a la seva posició, que es detallen en
el text. Entre aquests cal remarcar la dedicació necessària per assolir els objectius
d’aprenentatge, el compliment de la normativa vigent pel que fa a l’ús de les
instal·lacions i el manteniment de la confidencialitat de les dades i resultats. La
incorporació de nous investigadors predoctorals a l'IDIBELL té per finalitat contribuir a
la formació d'investigadors en la primera etapa de la carrera investigadora, per tal que
aquests adquireixin, mitjançant la pràctica programada i supervisada, les
competències científiques necessàries pel desenvolupament de l'activitat
investigadora i professional en l'àmbit de la recerca biomèdica.
Finalment, cal remarcar que en aquesta tasca de formació en recerca, l'investigador
predoctoral, el director de tesi, i l'IDIBELL, es recolzaran en la normativa vigent de
seguiment de la tesi doctoral de la Universitat ón estigui inscrita.
L'IDIBELL és una fundació creada l'any 2004 que aglutina la investigació que es duu a
terme pels professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de
Viladecans, els professionals de l'Institut Català d'Oncologia, els professionals de la
Universitat de Barcelona del Campus Bellvitge, així també com la dels investigadors a
temps complet directament contractats per la Fundació IDIBELL (FIDIBELL). Les
seves instal·lacions estan distribuïdes entre l'Hospital Duran i Reynals, l'Hospital
Universitari de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i els edificis de la Universitat de
Barcelona al campus Bellvitge.
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Període de formació predoctoral
La durada dels estudis de doctorat ve regulada per la normativa de doctorat en el
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Segons el que estableix el
Reial Decret 99/2011 d’aplicació al programes de doctorat a partir del curs 2012-2013,
la durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de 3 anys, a temps complet,
prorrogable fins a un any més, o bé de 5 anys a temps parcial, prorrogable fins a 2
anys, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la
tesi doctoral.
Finalitzada l’etapa de formació predoctoral, en el cas de que l’investigador
responsable volgués ampliar la relació contractual, ho podria fer si comptés amb els
fons per fer-ho, amb el vist-i-plau de la Direcció de l’IDIBELL, i contemplant la
normativa contractual vigent.

Programa de formació
Es denomina programa de doctorat un conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de
les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. El
programa de doctorat de l’IDIBELL té per objecte el desenvolupament dels diferents
aspectes formatius del doctorand i estableix els procediments i les línies de recerca
per al desenvolupament de tesis doctorals.
El programa de formació per a estudiants predoctorals de l’IDIBELL estableix el
següent;
- Els investigadors predoctorals han d’estar matriculats en un programa de doctorat
oficial, i compliran amb tots els requisits de la convocatòria.
- L'IDIBELL organitzarà activitats formatives dirigides de forma específica als
investigadors predoctorals.
- L’IDIBELL organitzarà seminaris i jornades on participen els investigadors del centre,
els quals estan dirigits a la comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les
habilitats i mètodes de recerca relacionats amb el camp d’estudi.
- L’IDIBELL aprovarà les estades a l’estranger per part dels investigadors
predoctorals, entenent aquestes actuacions com un dels eixos principals per la
generació de noves sinèrgies, per l’aprenentatge o perfeccionament de tecnologies o
procediments d’investigació que contribueixin als resultats de la tesi doctoral, pel
desenvolupament i innovació tecnològica en el camp de la biomedicina. Els
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investigadors responsables acompanyaran als investigadors predoctorals en aquests
tipus d’activitats, tan pel què fa a la cerca de laboratoris estrangers amb garantia de
qualitat formativa, com pel que fa a l’assessorament en la cerca d’ajuts competitius
que permetin el finançament de l’estada. L’IDIBELL, des del departament de recursos
humans, ajudarà a l’investigador predoctoral en els tràmits burocràtics de l’estada a
l’estranger.
- L’IDIBELL considera que l’obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta
capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen
creativitat i innovació. Es recomana que els doctorands de l’IDIBELL superin,
almenys, els estàndards de qualitat citats a continuació:






Haver publicat, almenys, una publicació original en primer o segon quartil com
a autor destacat (primer, segon o penúltim autor).
Haver presentat el seu treball a un congrés, seminari, simposi o similar,
independent de l'IDIBELL, en format presentació oral o pòster, a un congrés
rellevant en l’àrea d’aprenentatge.
Haver impartit un seminari IDIBELL.
Haver participat en les jornades científiques de l'IDIBELL.

Condicions de les beques i contractes predoctorals
Aquest punt del reglament aplica únicament a aquells investigadors predoctorals amb
beca o contracte predoctoral.
Les condicions de les beques venen determinades per les bases de la convocatòria
de la què depenen.
Donat que la Llei de la Ciència (Llei 14/2011) estableix la substitució de beques per
contractes laborals, a partir de l’1 de juny de 2012, la situació contractual dels
investigadors predoctorals a l’IDIBELL vindrà marcada per aquesta normativa vigent.
En el cas d'investigadors predoctorals que hagin iniciat la seva vinculació amb
IDIBELL a través d'una beca concedida amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei
de la Ciència 14/2011, mantindran les relacions contractuales regulades pel Real
Decret 63/2006, que consta d’una primera etapa (de 2 anys) de beca i una segona
etapa (de 2 anys) de contracte laboral.
En totes les relacions contractuals, s'aplicarà el descompte de les obligacions
tributàries que corresponguin. Per altra banda, tot investigador predoctoral haurà
d'estar donat d'alta a la Seguretat Social.
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L’IDIBELL proporcionarà a cada investigador predoctoral dues bates o pijames.
També tindran dret a la neteja de la roba de treball per part de l’IDIBELL.
Tots els investigadors predoctorals gaudiran de totes les mesures de seguretat
establertes per la Institució i emparades sota la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Cobertura de les despeses de formació
L’investigador predoctoral IDIBELL podrà gaudir de la cobertura de les despeses de
formació que es detallen a continuació, sempre i quan la beca que gaudeix
l’investigador predoctoral no les cobreixi.
1. Matrícules del doctorat:
L’IDIBELL finançarà fins a un 50% del cost de les matrícules de doctorat a tots aquells
investigadors predoctorals que no percebin aquest ajut de les seves entitats
finançadores1, sempre i quan existeixi una garantia de finalització del programa de
doctorat. L’investigador predoctoral assumeix el compromís d’assegurar i certificar, en
el cas de ser necessari, que ni l’entitat finançadora de la beca de doctorat, ni l’Escola
de Doctorat, ni cap altra entitat, cobreixen el cost de les matrícules de doctorat.
Es limitarà a 3 matrícules per estudiant el nombre de matrícules finançades, establint
3 anys com a durada màxima desitjable del període de doctorat. Estaran exempts a
aquesta condició aquells investigadors predoctorals que pertanyin a un programa de
doctorat anterior al curs 2012-2013.
L’investigador predoctoral podrà sol·licitar la devolució de les despeses de la
matrícula de doctorat de forma anual, durant el primer, segon any i tercer any, i
únicament durant un període limitat, que serà comunicat al col·lectiu d’investigadors
predoctorals. Aquest ajut econòmic està subjecte a la finalització i defensa de la tesi
doctoral2.

1

Segons s’estipula a les bases de les beques IDIBELL, l’IDIBELL finançarà el 100% del cost de les matrícules de
doctorat a aquells investigadors predoctorals que gaudeixin d’una beca IDIBELL durant la totalitat de l’ajut.
2

L’IDIBELL es reserva el dret de reclamar a l’estudiant predoctoral la totalitat dels ajuts gaudits en concepte de
matrícules de doctorat, en el cas que aquest abandoni de forma no justificada el programa de doctorat.
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2. Despeses derivades de la presentació i formalització de la lectura de tesis:
L’IDIBELL finançarà les despeses derivades de la presentació i formalització de la
lectura de tesis com són; el dret a examen, el lloguer de la sala, i les 6 còpies
obligatòries de la versió impresa de la Tesi Doctoral, en el proveïdor que indiqui
l’IDIBELL. Els investigadors predoctorals podran gaudir d’aquest finançament de
despeses fins a 12 mesos després de la data de defensa de la tesi doctoral. Aquest
finançament estarà supeditat al compliment de les obligacions descrites en l’apartat
“d’obligacions dels estudiants predoctorals” i i supeditat a complir amb els requisits de
l’entitat. L’investigador predoctoral es compromet a assegurar que, ja sigui la seva
entitat finançadora, o Escola de Doctorat de la Universitat en la què hagi inscrit la tesi,
o altres entitats, no cobreixen el cost de les despeses derivades de la presentació i
formalització de la lectura de tesi.
L’investigador predoctoral podrà sol·licitar la devolució de les despeses derivades de
la presentació i formalització de la lectura de tesis únicament durant un període limitat,
que serà comunicat al col·lectiu d’investigadors predoctorals.
Els dos punts anteriors estaran sotmesos a disponibilitat pressupostaria de l’IDIBELL.
L’IDIBELL destinarà un total de 23.000€ a l’any en concepte de cobertura de
despeses de formació a dalt esmentades, en concret, es destinaran 19.000€ en
concepte de matrícules de doctorat i 4.000€ en concepte de despeses derivades de la
presentació i formalització de la lectura de tesis. En el cas el pressupost assignat no
sigui suficient per cobrir la totalitat de les despeses de formació, es repartirà el
pressupost de forma equitativa entre els investigadors predoctorals que hagin
sol·licitat la cobertura de les despeses de formació.

Període de vacances
Aquest punt del reglament aplica únicament a aquells investigadors predoctorals amb
beca o contracte predoctoral.
Les condicions seran les que estableixi el conveni col·lectiu de treballadors de
l’IDIBELL, segons el seu tipus de contracte. En el cas d'investigadors amb contracte
predoctoral, que hagin iniciat la seva vinculació amb IDIBELL a través d'una beca
concedida amb anterioritat a la Llei de la Ciència (Llei 14/2011), i es trobin encara en
els dos primers anys (període de beca), les condicions de vacances seran les
equivalents a les del conveni col·lectiu de treballadors de l'IDIBELL.
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Situació posterior al desenvolupament d’una Tesi Doctoral
Una vegada finalitzat el període de formació d’investigador predoctoral, l’investigador
predoctoral podrà sol·licitar a la Direcció Científica el mantenir l’accés al correu
electrònic així com a les carpetes de treball virtuals durant un període màxim de 6
mesos, amb possibilitat de pròrroga. Així mateix, l’investigador predoctoral podrà venir
a l’IDIBELL per tal de poder mantenir reunions de treball amb el seu director de tesi,
però en cap cas, l’investigador podrà continuar desenvolupant tasques
d’experimentació si no existeix una relació contractual amb l’IDIBELL.

Obligacions dels investigadors predoctorals
L’investigador predoctoral està obligat a:
1. Estar matriculat en un programa de doctorat, amb un projecte de tesi actiu dirigit o
co-dirigit per un investigador IDIBELL, i complir tots els requeriments del programa de
doctorat al qual s’adscriu.
2. Formar part d’un grup IDIBELL.
3. Proporcionar la informació curricular actualitzada sol·licitada per l’IDIBELL en el
format adequat per facilitar la seva inclusió al cens d’investigadors predoctorals i per
avaluar l’acompliment de les obligacions del programa de formació de l’IDIBELL.
4. Realitzar les tasques de recerca que li assigni el seu investigador responsable i fer
el màxim esforç per portar a terme el seu projecte.
5. Dedicar de forma completa el seu temps al projecte d’investigació. Es podrà
contemplar dedicació parcial, segons el que reculli la normativa vigent, i amb
l’aprovació del programa de doctorat de la universitat.
6. Conèixer i respectar les normes del centre i del departament on desenvolupa la
seva activitat, complir amb el manual de bones pràctiques de l’IDIBELL, així com la
resta de la normativa vigent que els aplica (i.e. Protecció de dades, Prevenció de
riscos laborals, Llei de la ciència o Llei de recerca biomèdica i altres).
7. Tenir cura dels equipaments que utilitza. En el cas d’ús d’instal·lacions especials
(instal·lacions radioactives, estabulari, etc.), haurà de tenir el títol oficial que l’habilita a
treballar-hi i haurà de sol·licitar permís formal als responsables de les mateixes.
8. Tenir coneixement de l’existència d’un correu intern de l’IDIBELL i fer-ne ús.
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9. Mantenir la confidencialitat sobre les dades del treball i els resultats de laboratori,
departament i de la seva activitat, no podent-los fer públics (comunicacions o
publicacions) sense el permís exprés del seu investigador responsable.
10. Complir els requisits de la convocatòria de la beca que gaudeix.
11. Complir amb el programa de Formació de l’IDIBELL i els seus estàndards de
qualitat descrits anteriorment en l’apartat de “programa de formació”.
12. Comunicar, sempre, al seu Cap de Grup (perquè ho comuniqui al Departament de
Recursos Humans) les seves estades a l’estranger o a altres centres de recerca
nacionals o internacionals, com a mínim 15 dies abans de marxar.
13. Comunicar, sempre, al seu Cap de Grup (perquè ho comuniqui a la Direcció
Científica) en el cas de sol·licitar una pròrroga a la Universitat.
14. Fer arribar una copia impresa i amb PDF de la tesi a la direcció científica de
l’IDIBELL (tesis@idibell.cat)3.
15.
Comunicar
al
Departament
de
Comunicació
de
l’IDIBELL
(comunicació@idibell.cat), la data i el lloc de lectura de la seva tesi doctoral com a
mínim amb una setmana d’antelació.
16.
Proporcionar
al
Departament
de
Comunicació
de
l’IDIBELL
(comunicació@idibell.cat), informació acurada sobre la tesi (obtenció d’alguna menció
o títol extraordinari de la tesi, qualitat de tesi europea, etc.), en el moment en que
aquesta sigui atorgada, independentment de la relació contractual amb el centre.
17. Permetre a l’IDIBELL la inclusió de la seva tesi doctoral al repositori institucional
en Accés Obert.
18. L’investigador predoctoral assumeix el compromís d’assegurar i certificar, en el
cas de ser necessari, que ni l’entitat finançadora de la beca de doctorat, ni l’Escola de
Doctorat, ni cap altra entitat, cobreixen el cost de les despeses de formació.

3

En el cas que es demani preservar la confidencialitat de la tesi doctoral, aquesta serà embargada
durant un any, a contar des del moment del dipòsit a la Universitat corresponent.
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Obligacions dels investigadors responsables
L’investigador responsable de l’investigador predoctoral és el màxim responsable de
l’execució del programa de doctorat. L’investigador responsable està obligat a:
1. Comunicar per escrit la incorporació de l’investigador predoctoral, gaudeixi o no
d’una beca externa, al departament de Recursos Humans de l’IDIBELL.
2. Atendre a l’investigador predoctoral convenientment, dedicant el temps necessari al
seu aprenentatge com a investigador i vetllar en tot moment per un programa formatiu
de qualitat.
3. Desenvolupar el programa formatiu en relació amb la proposta per la qual es va
sol·licitar la beca tot participant en un projecte d’investigació ben definit i viable en el
termini de temps estipulat.
4. Assegurar, en tot moment, que l’investigador predoctoral compleixi els seus
compromisos i els estàndards de qualitat de l’IDIBELL.
5. Complir els requisits de la convocatòria per la qual es regulen els investigadors
predoctorals al seu càrrec.
6. Procurar la informació adequada per tal que l’investigador predoctoral tingui accés
a conferències, seminaris i altres activitats formatives en l’àmbit de l’IDIBELL o en
altres centres relacionats amb l’àrea de coneixement concreta de la seva tesi.
7. Tenir cura que l’investigador predoctoral estigui integrat en un ambient científic i
d’investigació, i que no es limiti a fer una tasca individual sense contacte amb la resta
dels investigadors de l’IDIBELL o el seu camp d’interès.
8. Tenir cura que la contribució de l’investigador predoctoral quedi reflectida en
l’autoria de les publicacions que generi el projecte que aquest desenvolupi, d’acord
amb les normes d’autories de publicacions científiques reconegudes
internacionalment.
9. Informar des del primer moment a l’investigador predoctoral de tots els drets i
deures que li afecten i de les condicions exactes de la beca/contracte que gaudirà
durant el període de doctorat.
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En general, vetllar pel compliment dels drets i deures descrits al present reglament i
amb les disposicions del conveni col·lectiu dels treballadors que apliquin a
l’investigador predoctoral.

Obligacions de l’IDIBELL
L’IDIBELL a través de la seva direcció, està obligat a:
1. Informar l’investigador predoctoral dels seus drets i deures facilitant-li el reglament
dels investigadors predoctorals en el moment de signar la credencial.
2. Posar en contacte a l’investigador predoctoral amb el responsable dels becaris.
3. Assegurar-se que l’investigador predoctoral, amb contracte a càrrec de l’IDIBELL,
rebi la seva dotació econòmica.
4. Facilitar a l’investigador predoctoral els documents acreditatius necessaris que els
permeti l’accés a les instal·lacions de l’IDIBELL.
5. Supervisar que l’investigador responsable compleixi els seus compromisos.
6. Supervisar el compliment dels estàndards de qualitat establerts en el programa de
formació.
7. Facilitar suport i mitjans als representants dels investigadors predoctorals, així com
reunir-se amb ells com a mínim 2 vegades a l’any.
8. Mantenir un cens actualitzat dels investigadors predoctorals on consti la data
d'incorporació a IDIBELL, la situació contractual, l'investigador responsable i el
departament on es troba. L’IDIBELL facilitarà aquest cens actualitzat a la Comissió de
Representants Predoctorals quan aquests ho sol·licitin.

Procediment d’alta o baixa dels investigadors predoctorals
El procés d’alta d’un investigador predoctoral a l’IDIBELL haurà de complir els
següents requisits:
1. L’IDIBELL, a través del seu departament de RRHH, tramitarà el formulari d’accés
de l’investigador predoctoral a l’IDIBELL i incorporarà la informació a la base de dades
dels investigadors predoctorals. L’IDIBELL tramitarà la signatura d’acceptació de les
normes del centre.
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2. Amb la incorporació a l’IDIBELL de l’investigador predoctoral, l’Institut entregarà el
Manual d’acollida i el reglament dels investigadors predoctorals.
3. Amb la incorporació a l’IDIBELL de l’investigador predoctoral, aquest haurà de
reunir-se amb la Responsable de Prevenció de riscos laborals.
4. Amb la incorporació a l’IDIBELL de l’investigador predoctoral, aquest quedarà sota
la tutela d’un investigador responsable.
El procés de baixa d’un investigador predoctoral a l’IDIBELL haurà de complir els
següents requisits:
1. L’investigador responsable comunicarà al departament de RRHH la finalització de
la beca de l’investigador predoctoral.
2. En cas de baixa, per part de l’investigador predoctoral, abans de la data prevista,
l’investigador responsable haurà de notificar la mateixa al Departament de RRHH amb
la major brevetat possible.

Seguiment dels investigadors predoctorals
L’IDIBELL, a través de la Direcció Científica i Responsable de Gestió del
Coneixement i qualitat col·laborarà activament en el seguiment dels investigadors
predoctorals i vetllarà pel compliment dels estàndards de qualitat. En cas de
discrepàncies entre l’investigador predoctoral i l’investigador responsable, la direcció
científica, a través de la figura de l’Ombudsman (defensor de l’investigador / mediador
de conflictes), tindrà capacitat d’arbitratge i podrà recomanar, si s’escau, les mesures
que consideri adients.
Els investigadors predoctorals informaran anualment a la Direcció Científica de
l’avaluació feta per la Comissió de seguiment de la Universitat corresponent.
En finalitzar el programa formatiu, l’investigador predoctoral rebrà una acreditació o
certificat on constarà la modalitat de la beca gaudida i la seva durada, el contingut del
programa de formació, el nom del seu investigador responsable i el departament on
s’ha dut a terme. Aquesta acreditació, signada pel Director Científic de l’IDIBELL, serà
lliurada a tots els investigadors predoctorals independentment de l’origen del seu
finançament.
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Propietat intel·lectual i industrial
La titularitat de la propietat intel·lectual i industrial generada pels investigadors
predoctorals es regirà per cadascun dels acords institucionals vigents que l’IDIBELL té
establerts amb cadascun dels socis. Per tot allò que recaigui dins de les
responsabilitats de la institució, l’IDIBELL garantirà als investigadors predoctorals el
dret a ser reconeguts com autors, així com la participació en els retorns econòmics de
les invencions derivades de la propietat industrial -si es produeixen- , en condicions
equiparables a les dels treballadors IDIBELL.
En les publicacions i difusions públiques, els investigadors predoctorals hauran de
respectar el dret de la institució a protegir el coneixement generat. L’IDIBELL
procurarà que aquesta protecció tingui el menor impacte possible en el ritme de
publicacions i l’avenç de la formació del personal predoctoral.
Igualment, els investigadors predoctorals faran constar a les seves comunicacions i
treballs científics el nom de la institució i la seva imatge corporativa d’acord amb els
criteris vigents aprovats per l’IDIBELL.

Bases per realitzar les eleccions
d’investigadors predoctorals IDIBELL

a

representants

S’escolliran representants d’investigadors predoctorals entre els investigadors
predoctorals del les diferents àrees de recerca de l'IDIBELL i l'Institut Català
d'Oncologia (situats a l'Hospital Duran i Reynals), del campus de Ciències de la Salut
de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de
l’Hospital de Viladecans.
Les eleccions per escollir els representants d’investigadors predoctorals IDIBELL es
realitzaran cada 2 anys, i les organitzaran els representants vigents amb previ acord
amb la Direcció de l’IDIBELL.
Els votants seran tots els investigadors predoctorals que estan fent la tesi doctoral en
un grup de recerca de l‘IDIBELL, els quals hauran de constar a la base de dades
d’investigadors predoctorals, que actuarà com a cens.
S’informarà via correu electrònic i cartells als taulons informatius als diferents centres
de la data de les eleccions, lloc i hora, així com el procediment a seguir per cada un
dels votants, 20 dies naturals abans.
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Es publicarà el llistat del cens dels investigadors predoctorals IDIBELL 15 dies
naturals abans de la realització de les eleccions, per tal que es pugui consultar i
rectificar possibles errors abans de les eleccions. El cens es penjarà als taulons
d’informació i s’informarà de la seva publicació i la corresponent ubicació mitjançant
correu electrònic. El període de modificacions serà fins 5 dies abans de les eleccions.
La llista dels candidats de representants d’investigadors predoctorals a votar es farà
pública 10 dies naturals abans de les eleccions.
En cas que alguna candidatura quedés deserta es designarien els candidats per
sorteig.
Cada mesa electoral estarà composta per dues persones, i una persona externa al
grup de representants d’investigadors predoctorals IDIBELL que supervisarà la mesa.
La informació de l’horari i la ubicació de les meses es farà amb la mateixa
convocatòria de les eleccions.
La verificació del votant i contrastació amb el cens es durà a terme amb l’acreditació
IDIBELL o bé el DNI.
Es realitzarà una acta de les eleccions que es passarà a Direcció d’IDIBELL,
comunicant els resultats obtinguts i informant oficialment dels nous representants
d’investigadors predoctorals, com a molt tard dos dies posteriors a les eleccions.
El grup de representants predoctorals actuarà com a interlocutor directe amb la
Direcció i d’ells en sorgiran els membres de les comissions, grups de treball i altres
organismes que requereixin una presència del col·lectiu predoctoral.
Aquest document es revisarà a petició d’una de les dues parts.
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