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Resolució provisional 
 

Convocatòria 2021 de projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals 
 

En data 29 de març de 2021 la UIB publicà la convocatòria de projectes de recerca liderats per investigadors 
postdoctorals. L’objectiu d’aquesta convocatòria és l’atracció de personal investigador postdoctoral amb 
capacitat d’impulsar a la UIB una producció investigadora acreditable internacionalment. 
 
La única actuació finançable en el marc d’aquests projectes és la contractació d’investigadors doctors per un 
període màxim de 24 mesos. 
 
Podien presentar sol· licituds per ser investigadors o investigadores principals (IPs) dels projectes de recerca 
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.  

 
- 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 postdoctorals en centres de recerca distints de la UIB de durada no inferior a 3 
mesos i un període acumulat no inferior als 12 mesos.  

 
Les principals característiques de la convocatòria eren 

 
Inici dels projectes i incorporació dels investigadors principals 
 
Els contractes amb els investigadors principals dels projectes concedits seran a temps complet, amb dedicació 
exclusiva i tindran una durada de dos anys a partir de la data d’incorporació de l’investigador al seu lloc de 
treball.  
 
Els investigadors que siguin contractats a l’empara del que disposa la present convocatòria hauran d’incorporar-
se al grup de recerca, i sempre d’acord amb aquest, en un termini màxim de tres mesos, comptats des de la data 
de publicació a la pàgina web de la resolució definitiva. 
 
Quantia i naturalesa de les ajudes 
 
La dotació econòmica de cada un dels projectes concedits en aquest programa finançat pel Vicerectorat de 
Política Científica i Investigació serà de 33.000,00 euros anuals, en les dues anualitats de vigència del projecte. 
 
Avaluació de les sol· licituds 
 
Seguint l’establert a la convocatòria referent a l’avaluació per part d’una agència externa, l’avaluació l’ha duta a 
terme l’AQUIB, la qual ha elaborat un informe per a cadascuna de les sol· licituds, d’acord amb els criteris 
següents:  
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a) Contribució cientificotècnica dels IPs candidats al seu camp d’investigació (80 punts). La valoració es 

realitzarà en base a les aportacions recollides al curriculum vitae, atenent els següents criteris: 
a. Aportacions científico-tècniques (45 punts): Es valoraran els mèrits curriculars del candidat/a, 

així com la rellevància dels seus articles publicats en revistes científiques, llibres o capítols de 
llibres científics i tècnics, incloent les patents concedides o llicenciades, treballs presentats en 
congressos, activitats de formació, de gestió, de transferència de tecnologia i de divulgació 
científica, obtenció de premis, mencions i distincions i en general, qualsevol altra aportació 
que permeti valorar la rellevància dels diferents aspectes de l'activitat investigadora 
desenvolupada. 

b. Mobilitat i internacionalització (25 punts): Es valoraran, entre altres, la rellevància de les 
estades del candidat/a en centres nacionals i internacionals (prestigi del centre de recepció de 
l'estada, aportacions del candidat/a a les línies de treball dels grups amb els quals ha treballat) 
i, si escau, els resultats de l'activitat durant el Període d'Orientació Postdoctoral (POP). Així 
mateix, es valoraran els resultats d'investigació publicats, patentats o en explotació en 
col· laboració internacional i la participació en accions relacionades amb programes i projectes 
internacionals, així com la seva implicació directa en els mateixos. 

c. Lideratge (10 punts): Es valoraran, entre altres, el grau d'independència investigadora 
adquirida pel candidat/a al llarg de la seva trajectòria professional incloent: la participació en 
projectes d'investigació com a investigador/a principal, la capacitat per liderar grups de 
recerca, la captació de recursos nacionals o internacionals, inclosos els finançats per empreses i 
altres entitats privades, la direcció de tesis doctorals i altres programes acadèmics 
d'investigació (TFG, TFM), i qualsevol altra experiència científica i professional de 
rellevància. 

 
b) Memòria del projecte de recerca a realitzar i adequació de l’IP candidat/a, sobre la base de la seva 

formació i experiència (20 punts). 
 
L’AQUIB atorgà una puntuació a cada sol· licitud de projecte i elaborà una llista prioritzada de sol· licituds. 
 
Els informes i la llista prioritzada de l’AQUIB es varen remetre al Vicerectorat de Política Científica i 
Investigació en data 20 de novembre de 2021. 
 
Comissió de selecció 
 
Segons s’establia a la convocatòria la Comissió d’Investigació, tenint en compte els informes i la llista 
prioritzada remesa, en la seva reunió del passat 21 de desembre de 2021 seleccionà un llistat de 10 projectes 
elegibles, incloent els proposats per a la concessió i els projectes suplents en cas de renúncia. 
 
D’entre el llistat de projectes elegibles, es prioritzà la concessió de projectes liderats per IPs 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. 
 
En aquest sentit la Comissió d’Investigació, com ha actuat en anteriors convocatòries, si els candidats inclosos 
en alguna de les situacions del paràgraf anterior entren dintre dels 10 primers candidats elegibles els inclou 
dintre la llista però els desplaça a les darreres posicions de la llista dels 10 candidats prioritzats. 
 
La Comissió d’Investigació elevà la seva proposta de projectes elegibles al Consell de Direcció. Aquest, en data 
12 de gener de 2022, dicta i publica a la pàgina web de l’OSR aquesta resolució provisional amb la relació de 
projectes seleccionats i suplents, incloent els noms dels investigadors principals vinculats. 
 
S’adjunta a aquesta Resolució provisional l’annex amb la llista esmentada. 
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Tràmit d'audiència 
 
Els investigadors responsables sol· licitants disposaran d’un termini de deu dies des de la publicació de la 
resolució provisional per poder formular les al· legacions que estimin oportunes. 
 
En un termini màxim de quinze dies des de la publicació de la resolució provisional, es publicarà la resolució 
definitiva. 
 
Publicitat 
 
Qualsevol activitat de difusió, notificació o publicació que guardi relació amb la present ajuda ha d’indicar que 
el projecte és finançat pel Vicerectorat de Política Científica i Investigació de la Universitat de les Illes Balears. 
Les actuacions subvencionables previstes en aquesta convocatòria poden estar cofinançades amb càrrec al 
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027 de les Illes Balears 
 
Norma final 
 
La present Resolució provisional i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden impugnar 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. 
 
Totes les denominacions que en aquesta convocatòria apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides 
indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe de la persona de qui es tracti. 
 
Palma, de 13 de gener de 2022 
 
El Vicerector de Política Científica i Investigació, 
 
 
 
Víctor Homar 
 
 

ANNEX 
 
 

Expedient Investigador/a candidat/a 
Puntuació 

final 

PD07 Alessio Vincenzo Cardillo 90,0 

PD06 Ismael Hernández Carrasco 88,2 

PD01 Victòria Alba Burguera i Puigserver 87,0 

PD19 Dimitris Bolis 82,8 

PD15 Xavier Capó Fiol 80,8 

PD11 Isabell Piantschitsch 78,3 

PD02 Eva Llabrés Llambías 76,8 

PD09 Andreu Rotger Vallespir 76,5 

PD20 Sònia Vives Miró* 96,6 

PD10 Jorge Arrieta Sanagustín* 91,0 
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*Els expedients PD20 i PD10 estan afectats per l’establert al punt Comissió de Selecció i, en concret 
a “D’entre el llistat de projectes elegibles, es prioritzà la concessió de projectes liderats per IPs 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”. 
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