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Resolució definitiva 
Convocatòria 2019 de contractes postdoctorals UIB 

 
 
En data 1 d’abril de 2019 es va publicar la convocatòria de contractes postdoctorals finançats 
per la UIB. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria era l’atracció de talent investigador a través de la incorporació 
de dos doctors com a personal investigador a grups de recerca de la Universitat de les Illes 
Balears.  
 
Podien ser beneficiaris dels contractes objecte d’aquesta convocatòria les persones que 
complien els requisits següents:  
 

- “Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de 
presentació de sol·licituds. 

- No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d’obtenció del 
primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds. 
S’entén per data d’obtenció del doctorat, la data que figura al títol de doctor -o 
document justificatiu equivalent- del primer doctorat obtingut pel candidat. En la 
comptabilització del temps efectiu indicat se n’exclouran períodes per les causes 
següents: 
a) Períodes de baixa laboral derivats de maternitat o paternitat gaudits segons les 
situacions protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social. 
b) Períodes de malaltia greu o accident del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior 
a tres mesos. Aquests períodes d’interrupció s’havien d’haver produït a partir de la data 
d’obtenció del doctorat, i s’han d’indicar i acreditar en el moment de presentar la 
sol·licitud. En tots els casos suposaran una ampliació única de fins a un any en la 
comptabilització del temps efectiu transcorregut des de la data d’obtenció del doctorat. 
Complir algun d’aquests dos requisits relatius a la mobilitat postdoctoral: 
a) Estar en possessió d’un títol de doctor d’una universitat diferent de la UIB  
b) Haver realitzat estades post doctorals en centres de recerca distints de la UIB de 
durada no inferior a 3 mesos i un període acumulat no inferior als 12 mesos. La realització 
d’aquestes estades s’ha d’acreditar documentalment a la sol·licitud”.  
 

El termini de presentació de sol·licituds acabà el 3 de maig de 2019, inclòs. 
 

Vist que tots el candidats complien els requisits establerts a la convocatòria es va procedir a 
trametre la documentació a l’agència d’avaluació externa que, en aquest cas i complint amb els 
tràmits necessaris establerts a la UIB per a un contracte menor, l’agència elegida fou l’Agència de 
Qualitat de les Illes Balears (AQUIB). 
 

L’encomana a la AQUIB fou en els termes establerts a la convocatòria i, en concret, que:  
 
“L’avaluació la portarà a terme una agència externa que elaborarà un informe per a cadascuna de 
les sol·licituds, d’acord amb els criteris següents:  

a) Contribució cientificotècnica dels candidats al seu camp d’investigació (55 punts). La 
valoració es realitzarà sobre la base dels diferents apartats que es recullen en el model de 
curriculum vitae. 

 
b) Historial cientificotècnic del grup de recerca en el qual s’integri el candidat (30 punts). Es 

valorarà especialment que l’equip compti amb un projecte de R+D vigent finançat en 
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alguna de les convocatòries públiques competitives de projectes de R+D+I de l’Estat o de 
la Unió Europea. 

 
c) Memòria de l’activitat a realitzar per l’investigador candidat i adequació del candidat, 

sobre la base de la seva formació i experiència (15 punts). 
 
2. S’encarregarà a l’agència externa d’avaluació l’atorgament d’una puntuació a cada sol·licitud i 
l’elaboració d’una llista prioritzada de sol·licituds, tot defugint els empats entre candidats.  
 
3. Els informes i la llista prioritzada de l’agència externa es remetran a l’òrgan instructor perquè 
siguin tinguts en compte per la comissió de selecció (...)”.  
 
L’AQUIB, en data 19 de novembre de 2019 va registrar (registre d’entrada a la UIB número 
14653) l’informe d’avaluació dels contractes postdoctorals. 
 
Un cop rebut l’informe, aquest es va passar a la Comissió d’Investigació que, en la seva reunió 
de dia 2 de desembre de 2019 i atenint al que s’establia a la convocatòria: 
 
“1. La Comissió d’Investigació, tenint en compte els informes i la llista prioritzada remesa per 
l’agència d’avaluació externa, seleccionarà un llistat de no més de 10 candidats elegibles, 
incloent els proposats per a la contractació i els substituts en cas de renúncia. 
 
2. D’entre el llistat de candidats elegibles seleccionats per la Comissió d’Investigació, es 
prioritzaran les sol·licituds d’aquells candidats que no hagin gaudit d’un contracte postdoctoral 
a la UIB el finançament del qual provingui d’un programa específic per a la contractació de 
doctors en el marc de la Unió Europea, el Govern espanyol, el Govern Balear o la mateixa 
Universitat. A l’efecte d’aquest punt, les contractacions postdoctorals en les condicions de 
finançament esmentades, realitzades en un centre mixt participat per la UIB, tindran la 
consideració d’haver estat realitzades a la UIB. 
 
3. La Comissió d’Investigació elevarà la seva proposta de candidats elegibles al Consell de 
Direcció. Aquest dictarà i publicarà a la pàgina web de l’OSR una resolució provisional amb la 
relació de candidats seleccionats i suplents”.  
 
Aprovà presentar la següent proposta prioritzada de candidats elegibles al Consell de Direcció:  
 

Investigador candidat Puntuació  
 

Posició 

 
Manuel Luna Bennàsar 

 
97,0 

 
1 

 
Neus Garcias Bonet 

 
94,0 

 
2 

 
Ángel M. Amores Maimó 

 
92,5 

 
3 

 
María J. Trujillo Rodríguez 

 
91,0 

 
4 

 
Marija Sciberras 

 
91,0 

 
5 

 
Ana M. Merchán Carrillo 

 
90,5 

 
6 

 
José A. Ramírez Valiente 

 
90,0 

 
7 
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Pablo Arechavala López 

 
89,0 

 
8 

 
Concepción Iñíguez Moreno 

 
91,0 

 
9 

 
Susana Flecha Saura 

 
90,0 

 
10 

 
Concepción Iñíguez Moreno i Susana Flecha Saura estan afectats del requisit establert a l’article 
VII “D’entre el llistat de candidats elegibles seleccionats per la Comissió d’Investigació, es 
prioritzaran les sol·licituds d’aquells candidats que no hagin gaudit d’un contracte postdoctoral 
a la UIB el finançament del qual provingui d’un programa específic per a la contractació de 
doctors en el marc de la Unió Europea, el Govern espanyol, el Govern Balear o la mateixa 
Universitat. A l’efecte d’aquest punt, les contractacions postdoctorals en les condicions de 
finançament esmentades, realitzades en un centre mixt participat per la UIB, tindran la 
consideració d’haver estat realitzades a la UIB”. 
 
Reunit el Consell de Direcció en data 10 de desembre de 2019, s’aprovà la llista proposada per la 
Comissió d’Investigació i es publicà la Resolució provisional, establint un període de 10 dies 
naturals perquè els sol·licitants formulin les al·legacions que estimin oportunes. Aquest termini 
acaba el 20 de desembre de 2019, inclòs. 
 
Les al·legacions presentades han estat desestimades per la qual cosa es publica la Resolució 
definitiva, establint un període de 10 dies perquè els dos primers candidats acceptin, o no, 
acceptin els esmentats contractes. 
 
La resolució definitiva es pot impugnar-se en els casos i en la forma establerts per la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Palma, 14 de gener de 2020 
 
El Vicerector d’Investigació i Internacionalització, 
 
 
 
 
Enrique García Riaza 
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