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Convocatória de contractes postdoctorals

1. Objecte

En el marc del projecte CEFi 1-0012 (Campus internacional Pirineus-Mediterránia: sostenibilitat
turística, aigua ¡ investigació avançada), inclós en el Campus d’ExceFléncia Internacional finançat
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, la Universitat de les ¡lles Balears convoca 2 places de
doctors com a personal investigador a grups de recerca de la lJniversitat de les ¡lles Balears. Aquestes
dues places s’emmarquen i finaiwen en cárrec a l’acció A2b), atracció ¡ incentivació de talent, dins el
subprograma d’enfortiment.

U. Persones beneficiáries

Podran ser beneficiaris deis contractes objecte d’aquesta convocatória els sol licitants que compleixin
els requisits següents:

1. Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de
soFlicituds indicat en i’apartat ¡V.2.c.

2. No haver transcorregut més de 10 anys des de la data d’obtenció del doctorat en el moment
de tancament del termini de presentació de soflicituds indicat en l’apartat IV.2.c. S’entendrá com a
data d’obtenció del doctorat, la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral. En la comptabiiització
del termini de deu anys indicat en el parágraf anterior, s’exclouran els períodes corresponents als
següents motius:

a) Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits segons les situacions protegides que
es recullen en el Régim General de la Seguretat Social.

b) Greu malaltia o accident del soFlicitant, amb baixa médica igual o superior als 3 mesos.

Aquests periodes d’interrupció s’han d’haver produtt entre la data de tancament del termini de
presentació de soFlicituds i els 10 anys anteriors. Aquests períodes s’indicaran i acreditaran en el
moment de presentar la soF licitud, ¡ suposaran en tots els casos una ampliació única d’ 1 any en el
termini de comptabilització deis anys transcorreguts des de la data d’obtenció del doctorat.

3. En el cas que s’hagi realitzat la tesi doctoral a la UIB, s’han d’haver realitzat estades en centres
d’I+D distints de la UIB durant almenys 12 mesos després de l’obtenció del doctorat i abans de la
data de tancament del termini de presentació de soFlicituds. Si el candidat acredita un grau de
minusvalidesa igual o superior al 65% el requisit anterior no será obligatori.

4. A l’efecte del punt 3 anterior, haver realitzat la tesi doctoral o una estada en un centre mixt
(entenent-se tal centre com aquell en el qual participen en la seva gestió un o más centres d’I+D a más
de la UIB, a través de conveni o acord subscrit) no es comptabilitzará per a acreditar el compliment
d’aquest requisit.

5. En el cas d’aquells investigadors soFlicitants que estiguin en possessió de más d’un doctorat, els
requisits expressats en els punts anteriors es referiran al primer deis doctorats obtinguts.

6. Es prioritzaran els candidats que no hagin gaudit d’un contracte postdoctoral amb la Universitat de



les Illes Balears, el finançament del qual provingui de la Unió Europea, Govern espanyol, Govem
balear o la própia Universitat.

ifi. Compatibilitats

Els investigadors que siguin contractats a l’empara del disposat en aquest programa podran, a petició
própia, prestar coi~laboracions complementáries en tasques docents relacionades amb l’activitat
d’investigació proposada, fins a un máxim de 80 hores anuals, previ acord, si escau, amb el
departament implieat i respectant la normativa vigent d’ineompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.

Els contraetes a l’empara d’aquesta convocatória son incompatibles amb un contracte de professor
associat.

IV. Preseutació ¡ formalització de les sohlicituds

1. Les sollieituds de participació en aquest programa seran presentades de conformitat amb el
procediment que es descriu en aquest i els següents apartats.

2. Les soFlicituds s’han de presentar per part de l’investigador responsable de la finja d’investigació a
la qual s’ha d’incorporar el candidat, en tot cas s’hauran de respectar els aspectes següents:

a) Un mateix investigador únicament podrá ser inclós com a candidat en una sol1icitud. En cas de ser
inclós en dues o més sol~licituds es desestimaran totes les sollicituds presentades en les quals es
repeteixi l’investigador candidat.

b) Un investigador responsable només pot figurar com a tal en una única sol~lieitud. En cas de ser
inciós en més d’una soFlicitud, es desestimaran totes les sollicituds presentades en les quals es
repeteixi l’investigador responsable.

e) El termini máxim per presentar les soFiicituds al Registre General de la UIB, a les unitats de
registre en füncionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a l’article 38.4) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimjurídie de les administraeions públiques i del procediment
administratiu comú, será el 2 dejuliol de 2012, inclós.

3. A la secció de Recerca (ajuts a la recerca) de la página web de la UIB está disponible la informació
relativa al programa, juntament amb la sol~lieitud que será necessari complimentar.

4. Juntament amb la instáncia de sol~licitud s’adjuntará, en format electrónic, el següent:

- Currículum vitae del candidat (segons el model normalitzat publicat a la web de l’OSR, apartat
Informació d’us comú, o similar).

- Historial cientificotécnie deis últims cinc anys de l’equip d’investigació en el qual s’integri el
candidat, al que s’haurá d’adjuntar el Curríeulum vitae de l’invcstigador responsable de la línia
d’investigació a la qual s’incorporará el eandidat (segons el model normalitzat del GREC). En cas de
no adjuntar-se s’utilitzará la informació contenida en el GREC.

- Memória de l’activitat d’investigació a realitzar per l’investigador dintre de l’equip d’investigació
(Annex A).

5. S’haurá d’acompanyar en la soF licitud la següent documentació:
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a. Cópia del document acreditatiu d’identitat en vigor del candidat, únicament en el cas de ciutadans
espanyols o ciutadans estrangers residents en territori espanyol.

b. Cópia del passaport en vigor del candidat, únicament en el cas deis ciutadans estrangers no
residents en territori espanyol.

c. Certificació académica del grau de doctor de cada investigador candidat, amb indicació expressa ¡
clara de la data en la qual es va obtenir dit grau.

d. En el cas deis candidats que hagin obtingut el doctorat a la Universitat de les Illes Balears, s’hauran
de presentar eis documents acreditatius d’haver reaiitzat estades en centres d’l+D distints de la UIB
durant aimenys 12 mesos després de l’obtenció del doctorat 1 abans de la data de tancament del
termini de presentació de soflicituds.

e. Els soFlicitants que s’acullin als supósits d’interrupció contemplats en l’apartat ¡1.2, oque acreditin
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% d’acord amb l’apartat 11.3, han de fer-lo constar en
el formulan de sol~licitud ¡ acreditar-lo documentalment.

y. Subsanació de les soFlicituds

De ser necessánia el subsanació de la soiiicitud, es requerirá a i’equip investigador soFiicitant perqué
en el termini de 10 dies hábils resolgui la falta o acompanyi els documents preceptius. A aquest efecte
la notificació de subsanació de la sollicitud es fará mitjançant correu electrónic a l’adreça que hagi
comunicat l’investigador responsable.

VI. Avaluació de les soFlicituds

1. L’avaluació será portada a terme per una agéncia externa que elaborará un informe per a cadascuna
de les sol~licituds d’acord amb els criteris següents:

a) La contribució cientificotécnica deis candidats al seu camp d’investigació. La valoració es
realitzará sobre la base deis diferents apartats que es recullen en el model de Currículum vitae.

b) Historial cientificotécnic de l’equip d’investigació en el qual s’integri el candidat. Es valorará
especialment que l’equip conti amb un projecte d’I+D vigent finançat en alguna de les convocatóries
de projectes d’I+D del Pla Nacional d’I+D+l, de la Comunitat Autónoma de les llies Balears, o a
través d’algun deis instruments del Programa Marc de la Unió Europea.

c) Memónia de l’activitat a reaiitzar per l’investigador candidat i adequació de la mateixa al candidat,
sobre la base de la seva formació i experiéncia.

2. El barem a utilitzar atorgará un máxim de 55 punts al criteri contingut en el parágraf a) anterior, un
máxim de 30 punts al criteri contingut en el parágrafb) anterior i fins a 15 punts al criteri contingut
en el parágraf c) anterior.

3. Basant-se en els informes als quals es refereix el punt 1 del present apartat i aplicant el barem
previst en el punt 2, l’agéncia externa atorgará una puntuació a cada soFlicitud i elaborará una ilista
prioritzada de sol iicituds.

4. Els infonmes de l’agéncia externa seran remesos a l’órgan instructor penqué siguin tinguts en
compte per la comissió de selecció indicada en l’apartat següent.



VII. Comissió de selecció

1. La selecció deis candidats es realitzará per la Comissió d’Jnvestigació tenint en compte la
prioritzaeió de candidats elaborada per l’agéneia avaluadora externa.

2. La Comissió d’Investigaeió elevará la seva proposta de candidats elegibles al Consell de Direcció.
Aquest dictará i publicará a la página web de l’OSR una Resolució amb la relació de candidats
seleccionats.

VIII. Trámit d’audiéncia

Bis sollicitants disposaran d’un termini de deu dies hábils des del moment de la publicació de la
relació de candidats seleccionats perqué puguin formular les al~ legacions que estimin oportunes.

Si escau, l’eserit d’allegacions es presentará en termini en un deis registres indieats en l’apartat
IV.2.c.

IX. Signatura deis contractes i incorporació deis investigadors

1. BIs contractes amb els investigadors seran a temps complet i tindran una durada de 2 anys a partir
de la data d’incorporació de l’investigador al seu lloc de trebali.

2. BIs investigadors que siguin contractats a l’empara del disposat en la present convocatória hauran
d’incorporar-se al grup de recerea, i sempre d’acord amb aquest, en un termini máxim d’l mes, des de
la data de publicació en la página web de la Resolució de concessió.

3. Si no arribés a produir-se la incorporació de l’investigador al grup de recerea, aquest haurá de
comunicar-ho al Vicerectorat d’Investigació en el termini deIs 10 dies hábils següents a la data
d’ineorporació prevista.

X. Quantia ¡ naturalesa de les ajudes

1. L’ajuda per a cadascun deis contractes que es formalitzin a l’empara d’aquest programa será de
32.000 euros en cadascuna de les dues anualitats de contraete.

2. L’ajuda indicada en el punt 1 anterior es destinará necessáriament a finançar el salan i la quota
patronal de la Seguretat Social deis investigadors contractats.

3. El pagament de la 2a anuaiitat estará eondicionat a la presentació i valoració
positiva de l’informe de seguiment que es refereix l’apartat segtient.

4. La concessió deis ajuts estabierts a la present convocatória, queda supeditada a la disponibiiitat
pressupostária.

XI. Seguiment cientiflcotécnic

1. Bis investigadors contractats hauran d’eiaborar un informe relatiu als 10 primers mesos de
contracte, utilitzant el model que s’estabieixi a aquest efecte i disponible en la página web de la OSR
(Annex B), i remetre’l al Vieerectorat d’Investigació abans que es compleixi el mes número 11 de
contracte, iniciant-se el seu cómput des de la incorporació efectiva del contractat a i’equip. Aquest..
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informe haurá d’incloure la descripció de la tasca realitzada ¡ del compliment deis objectius. Així
mateix haurá de dur el vist i plau de l’investigador responsable de la línia d’investigació al qual es va
incorporar el doctor.

2. L’informe de seguiment será avaluat per la Comissió d’Investigació, sent aquesta avaluació
determinant per a mantenir la continuitat en el finançament deis contractes.

XII. Resolució de la convocatória

1. La resolució de la convocatória es durá a terme en un termini máxim de sis mesos.

2. Es publicará a la secció de Recerca (ajuts a la recerca) de la página web de la UIB.

XIII. Publicitat

Qualsevol activitat de difusió, notificació o publicació que guardi relació amb la present ajuda haurá
d’indicar aquesta circumst~ncia amb la frase: «Projecte flnançat pel Ministeri d’Educació, Cultura ¡
Esport en el mare del Programa Campus d’Excelléncia Internacional».

XIV. Norma final

1. La present convocatória i tots els actes administratius que es derivin d’aquesta convocatória es
poden impugnar en els casos ¡ en la forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Rógim Jurídic de les Administracions Públiques ¡ del Procediment Administratiu Comú.

Palma, 30 de maig de 2012

La Vicerectora d’lnvestigació,

vr~tirGemma urnes




