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Convocatòria 2021 de projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals 
 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) té la missió inalienable d’impulsar, donar suport i promoure la recerca, 

amb una vocació de projecció internacional i captació de talent investigador. En aquest marc, 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. Les sol·licituds de projectes són presentades per investigadors doctors de la UIB, 

que en seran els investigadors responsables. 

 

Les actuacions subvencionables previstes en aquesta convocatòria poden estar cofinançades en un 50 % amb 

càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027 de les Illes 

Balears. 

 

Per tal de seguir impulsant la recerca de qualitat, la UIB a través del Vicerectorat d’Investigació i 

Internacionalització publica aquesta convocatòria, que es regeix per les bases següents: 

 

I. Objecte 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atracció de talent investigador a través del finançament de dos projectes 

de recerca liderats per doctors i en col·laboració amb personal investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

 

II. Requisits 

 

Poden ser investigadors o investigadores principals (IPs) dels projectes de recerca objecte d’aquesta 

convocatòria les persones que compleixen els requisits següents: 

 

1. Grau de Doctor. Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de 

sol·licituds. 

 

2. Període postdoctoral. 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’han 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. 
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3. Mobilitat. 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. La realització d’aquestes estades s’ha d’acreditar 

documentalment a la sol·licitud. 

 

El fet d’haver realitzat la tesi doctoral o una estada en un centre mixt (entenent-se com a tals aquells en la gestió 

dels quals participen un o més organismes d’investigació, a més de la UIB, a través de conveni o acord subscrit) 

tindrà la consideració que ha estat realitzada a la UIB, i per tant, el temps corresponent no es comptabilitzarà per 

acreditar el compliment dels requisits anteriors. 

 

Els IPs candidats amb un grau reconegut de minusvalidesa igual o superior al 65% quedaran exempts del requisit 

de mobilitat. 

 

III. Període d’execució i despeses elegibles  

 

El període d’execució dels projectes serà de vint-i-quatre mesos, a comptar des de la formalització del contracte 

amb l’IP. 

Els únics conceptes de despesa imputables a aquests projectes de recerca són les despeses de contractació dels 

investigadors principals, segons les quanties estipulades a la Base XI d’aquesta convocatòria. 
 

IV. Compatibilitats  

 

Els IPs dels projectes concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran, a petició pròpia, prestar 

col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l’activitat d’investigació proposada, fins 

a un màxim de 80 hores anuals, amb acord previ, si escau, del departament implicat, i respectant la normativa 

vigent d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.  

 

Els contractes a l’empara d’aquesta convocatòria són incompatibles amb un contracte de professor associat. 

 

V. Presentació i formalització de les sol·licituds 

 

1. Pot presentar sol·licituds el personal investigador adscrit a algun dels departaments, instituts universitaris o 

centres de la UIB, que ocupi una plaça indefinida o estigui contractat en el marc del Programa Ramon y Cajal, 

Beatriz Galindo, Juan de la Cierva Incorporación o Marie Sklodowska-Curie. Aquesta persona actuarà com a 

investigador o investigadora responsable (IR) del projecte. En tot cas s’han de respectar els aspectes següents: 

 

a) S’avaluarà una única sol·licitud per IP. En cas de ser inclòs en dues o més sol·licituds, es 

considerarà únicament la darrera sol·licitud registrada. 

 

b) S’avaluarà una única sol·licitud per IR. En cas de presentar més d’una sol·licitud, es considerarà 

únicament la darrera sol·licitud registrada. 

 

c) El termini màxim per presentar les sol·licituds mitjançant instància genèrica al Portal del Personal 

Investigador (PPI) de la UIB és el 30 d’abril de 2021, inclòs. 

 

2. La sol·licitud es formalitzarà seleccionant el programa “Potstdocs UIB” al camp “Tipus d’instància” del 

formulari “Instància Genèrica” del PPI. 

 

 

 

 

https://ppi.uib.cat/
https://ppi.uib.cat/
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3. A la instància s’hi ha d’adjuntar, en format electrònic, la documentació científico-tècnica següent:  

 

a) Curriculum Vitae del IP candidat (segons model CVN, o similar). 

 

b) Memòria del projecte de recerca a realitzar (segons model previst a l’annex A).  

 

c) Declaració de provisió d’espai i mitjans (annex B) signat electrònicament per: 

1. La direcció del departament, institut de recerca o laboratori de destí 

2. L’investigador o investigadora responsable, que actuarà de sol·licitant 

d) També s’adjuntaran a la sol·licitud, en el format estàndard que resulti adient, els documents 

administratius següents relatius a l’IP candidat: 

1. Ciutadans espanyols o estrangers residents en territori espanyol: còpia del document 

acreditatiu d’identitat en vigor. 

2. Estrangers no residents en territori espanyol: còpia del passaport en vigor. 

3. Certificat acadèmic del grau de doctor, amb indicació expressa i clara de la data d’obtenció de 

l’esmentat grau. 

4. Doctors per la UIB: documentació acreditativa d’haver realitzat estades post doctorals de 

durada no inferior a 3 mesos en centres de R+D distints de la UIB durant un total acumulat de 

un mínim de 12 mesos. 

5. Persones que s’acullin als supòsits d’interrupció prevists a l’apartat II.2: documentació 

acreditativa de la baixa mèdica o el permís de maternitat o paternitat causants del període 

d’interrupció d’activitat. Els candidats que addueixin un grau de minusvalidesa igual o 

superior al 65% d’acord amb l’apartat II.3, han de fer-ho constar al formulari de sol·licitud i 
acreditar-ho documentalment. 

 

VI. Esmena de les sol·licituds  

 

Si és necessària l’esmena de la sol·licitud, es requerirà al IR sol·licitant que en el termini de 10 dies hàbils 

resolgui la falta o trameti els documents preceptius. A aquest efecte, la notificació de requeriment d’esmena a la 

sol·licitud es farà mitjançant correu electrònic a l’adreça del sol·licitant que s’hagi comunicat a la sol·licitud. En 

qualsevol cas, la via administrativa d’esmena no amplia el termini pel compliment de cap dels requisits 

explicitats en aquesta convocatòria. 

 

VII. Avaluació de les sol·licituds 

 

1. 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 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 
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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). 

 

2. S’encarregarà a l’agència externa d’avaluació l’atorgament d’una puntuació a cada sol·licitud de projecte i 

l’elaboració d’una llista prioritzada de sol·licituds, tot defugint els empats entre sol·licituds. 

 

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 que s’indica a l’apartat següent. 

 

VIII. Comissió de selecció 

 

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 projectes elegibles, incloent els proposats per a la 

concessió i els projectes suplents en cas de renúncia del IP o IR. 

 

2. D’entre el llistat de projectes elegibles, es prioritzarà 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. 

 

3. La Comissió d’Investigació elevarà la seva proposta de projectes elegibles al Consell de Direcció. Aquest 

dictarà i publicarà a la pàgina web de l’OSR una resolució provisional amb la relació de projectes seleccionats i 

suplents, incloent els noms dels investigadors principals vinculats. 

 

IX. Tràmit d'audiència 

 

Els investigadors responsables sol·licitants disposaran d’un termini de cinc dies des de la publicació de la 

resolució provisional per poder formular les al·legacions que estimin oportunes. 

 

L’escrit d’al·legacions, si fa al cas, s’ha de presentar, en el termini establert, en registre indicat a l’apartat 

V.1.c). 

 

En un termini màxim de quinze dies des de la publicació de la resolució provisional, es publicarà la resolució 

definitiva. 

 

La resolució definitiva 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. 

 

X. Inici dels projectes i incorporació dels investigadors principals 

 

1. 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.  

 

2. Els IR i els IPs dels projectes proposats hauran d’acceptar la concessió en un termini màxim de 10 dies des de 

la publicació de la Resolució definitiva, o la notificació de concessió en el cas de suplents. 

 

3. 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 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Direcció
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des de la data de publicació a la pàgina web de la resolució definitiva. En el cas dels suplents, hauran 

d’incorporar-se al grup de recerca en un termini màxim d’un mes des de la notificació de concessió.  

 

4. Qualsevol variació en la data d’incorporació de l’investigador principal al grup de recerca, incloent-hi la 

renúncia a incorporar-se, s’haurà de sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització en el termini 

de fins a 10 dies hàbils anteriors a la data d’incorporació prevista. 

 

5. L’incompliment dels punts 3 o 4 pot motivar la revocació de la concessió i la tramitació de la renúncia 

implícita segons el previst a la base XII d’aquesta convocatòria. 

 

XI. Quantia i naturalesa de les ajudes 

 

1. La dotació econòmica de cada un dels projectes concedits en aquest programa finançat pel Vicerectorat 

d’Investigació i Internacionalització serà de 33.000,00 euros anuals, en les dues anualitats de vigència del 

projecte. 

 

2. La dotació a què fa referència el punt 1 anterior es destinarà necessàriament a finançar el salari, la quota 

patronal de la Seguretat Social i la indemnització per finalització de contracte dels investigadors contractats, si 

escau. 

 

3. La concessió dels ajuts establerts a la present convocatòria queda supeditada a la disponibilitat pressupostària 

adequada. 

 

4. Pel que fa a la presentació de la justificació de les despeses per a la seva certificació amb càrrec al Programa 
Operatiu FEDER de les Illes Balears, la UIB podrà imputar addicionalment un percentatge de fins el 10% dels 

costs directes de personal vàlidament justificat en concepte de costs indirectes. Tenen la consideració de costs 

indirectes tots aquells costs que, encara que no puguin vincular-se directament amb l’operació subvencionada, 

són necessaris per a la seva execució. 

 

XII. Renúncies 

 

Es considerarà renúncia al projecte qualsevol manifestació per escrit en aquest sentit de l’investigador 

responsable o investigador principal, així com la rescissió del contracte laboral del IP per qualsevol causa. 

 

En el cas de renúncia al projecte, la dotació romanent en aquell projecte serà destinada al primer projecte 

suplent aleshores, sempre que el període executat del projecte renunciant no sigui superior a sis mesos. 

 

XIII. Seguiment cientificotècnic 

 

1. L’investigador principal haurà d’elaborar un informe relatiu als dotze primers mesos d’execució del projecte, 

utilitzant el model establert a aquest efecte i que es troba disponible a la pàgina web de l’OSR (annex C), i 

remetre’l al Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització. 

Aquest informe haurà d’incloure la descripció de la tasca realitzada i del grau de compliment dels objectius 

inicialment fixats. Així mateix, haurà de dur el vistiplau de l’investigador responsable de la sol·licitud. 

 

XIV. Resolució de la convocatòria 

 

1. La resolució de la convocatòria es durà a terme en un termini màxim de sis mesos. 

 

2. Es publicarà a la secció de Recerca (ajuts a la recerca) de la pàgina web de la UIB i es notificarà a cada 

sol·licitant per correu electrònic. 

 

XV. 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 d’Investigació i Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, 

i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en les condicions que aquest determini. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=OSR
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XVI. Norma final 

 

1. La present convocatòria 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. 

 

2. 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. 

 

3. En cas de discrepància de la convocatòria entre les versions en català, castellà o anglès, la versió en català 

serà la que prevaldrà a efectes d’interpretació. 

 

4. En cas de discrepància en la interpretació de la convocatòria, correspon al Consell de Direcció interpretar la 

convocatòria.  

 

Palma, 29 de març de 2021 

 

El Vicerector d’Investigació i Internacionalització, 

 

 

 

 

Enrique Garcia Riaza 
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