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Convocatòria d’Ajuts Postdoctorals  
 
1. Objecte 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la recerca i impulsar els grups 
de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Es concediran un màxim de 10 ajuts en règim de cofinançament al 50% entre 
la  partida  228.10 dels pressupostos de la UPC per a l’any 2010 i el Grup de 
Recerca que faci la sol·licitud. Excepcionalment, i per motius degudament 
justificats, podrà considerar-se el finançament total de un dels ajuts per part 
dels pressupostos de la UPC. 
 
La convocatòria es publicarà al Butlletí de la UPC http://www.upc.edu/bupc/, 
a la pàgina web: http://doctorat.upc.edu/beques/index.php i també a altres 
webs destinades a tal fi.  
 
2. Candidates i candidats  
 
Les candidates i candidats hauran d’haver obtingut el títol de Doctor a una 
universitat diferent a la UPC amb posterioritat a l’1 de gener de 2005. Tenint en 
compte la data de la lectura i aprovació de la tesi doctoral com a data 
d’obtenció del títol 
 
Aquesta data podrà ser modificada cas que la beneficiària o beneficiari hagi 
gaudit de permisos derivats de la maternitat o paternitat, d’acord a les 
situacions protegides que es recullen al Règim General de la Seguretat Social, 
així com greu malaltia o accident del sol·licitant amb baixa mèdica igual o 
superior a 3 mesos. 
 
3. Forma i durada 
 
La duració del contracte serà de un any prorrogable per un any més.  
 
La renovació del contracte estarà condicionada a la valoració positiva de 
l’informe de seguiment que el grup de recerca haurà d’elaborar al finalitzar la 
primera anualitat. L’informe haurà de recollir el rendiment científic i la 
integració del candidat o candidata al grup de recerca i a la unitat bàsica 
d’adscripció, amb el vist-i-plau del director o directora d’aquesta darrera. 
Les interrupcions per maternitat, adopció o acollida preadoptiva o permanent 
de menors de sis anys, així com altres interrupcions degudament justificades, 
donaran lloc a la prolongació del contracte pel mateix període en què hagi 
estat suspès.  
 
Del període màxim de gaudiment de l’ajut es descomptaran els períodes en 
els que s’hagi gaudit d’altres beques o ajuts equivalents en quant a quantia, 
procés de selecció o naturalesa.  
 
El fet d’haver gaudit d’una ajut postoctoral no determina cap tipus de 
compromís per part de la Universitat amb relació a la posterior incorporació de 
la persona beneficiària a la plantilla de la UPC. 
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4. Quantia i pagament 
 
L’import dels ajuts serà de 20.815,34€ integres anuals, d’acord al que s’estableix 
al Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes (TRE/309/2006, de 21 de desembre, DOGC núm. 4821). La 
retribució es farà efectiva en 14 mensualitats aplicant-se-li les retencions 
corresponents a la normativa vigent.  
 
5. Drets i deures del personal investigador contractat 
 

- Gaudir dels mateixos drets i avantatges socials que gaudeix el personal 
docent i investigador de la UPC. 

- Utilitzar els serveis que ofereix la universitat i participar en el conjunt de 
les seves activitats d’acord a la normativa interna. 

- Beneficiar-se dels drets de la propietat intel·lectual i industrial que li 
corresponguin com a personal de la universitat, i segons la legislació i 
normativa vigent. 

- Facilitar tota la informació que li sigui requerida i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control que pugui requerir la UPC. 

- Participar a les activitats de la universitat i fer ús dels serveis que 
s’ofereixen a la comunitat universitària. 

- Complir el règim intern i les normatives pròpies de la universitat, així com 
les de la unitat bàsica d’adscripció on s’integri. 

- Fer constar a qualsevol publicitat i/o publicació la seva adscripció a la 
unitat bàsica que correspongui, així com a la UPC. 

- Incorporar-se a temps complet a la unitat bàsica en el termini indicat en 
aquesta convocatòria d’ajuts. 

- Comunicar a la universitat la renúncia de contracte amb un mínim de 
15 dies a la data de baixa. 

- Prestar col·laboracions voluntàries complementàries en tasques docents 
relacionades amb la activitat de recerca proposada fins a un màxim de 
80 hores anuals, prèvia petició de la unitat bàsica d’adscripció amb 
l’aprovació de l’investigador i del responsable del grup de recerca on 
estigui integrat. 

 
6.  Deures de la universitat 
 
La universitat a través del seu grup de recerca on estigui adscrit el beneficiari o 
beneficiària,  proporcionaran el suport necessari que tinguin a l’abast i 
procuraran facilitar la utilització dels mitjans, instruments o equips que resultin 
necessaris per al normal desenvolupament de la seva activitat. 
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7. Incompatibilitats del personal investigador beneficiari 
 
La condició de personal investigador beneficiari d’aquest ajut és incompatible 
amb altres vinculacions contractuals, tal com recull la llei 21/1987 de 26 de 
novembre d'incompatibilitats, que poden restar exclusivitat a la dedicació en 
la seva recerca. Així mateix, s’apliquen les incompatibilitats que consideri el 
contracte laboral que es formalitzi d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
8. Sol·licituds , documentació i termini de presentació 
 
El termini de presentació de les sol·licituds de les candidates i candidats restarà 
obert des de l’endemà de la data d’aprovació d’aquesta convocatòria per 
part del Consell de Govern i  fins el 19/03/2010. 
 
Per concórrer a aquestes ajuts, caldrà que les candidates i candidats presentin 
la sol·licitud que trobaran al web http://doctorat.upc.edu/beques/index.php  
conjuntament amb la següent documentació:  
 

- Sol·licitud segons el model normalitzat determinat a la convocatòria. 
Aquesta sol·licitud haurà d’estar avalada per un PDI de la UPC a 
temps complet per un període que excedeixi els dos anys 
corresponents a l’ajut. L’aval suposarà l’acceptació, per part del PDI, 
de les despeses derivades de la beca. 

- Currículum Vitae del sol·licitant (en català o castellà o anglès). 
- Fotocòpia del títol oficial de doctor. 
- Breu memòria del projecte de recerca a desenvolupar (màxim dos 

fulls) 
 
Cas que el títol de doctor hagi estat expedit en un idioma diferent de 
l’espanyol, l’anglès, el francès, l'italià o el portuguès caldrà que s’adjunti la 
traducció jurada corresponent. 
 
La documentació podrà presentar-se en algun dels registres de la UPC o per 
qualsevol dels procediments previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i haurà d’anar  dirigida a: 
 

Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca 
Edifici Vèrtex 
Plaça Eusebi Güell, núm. 6 Soterrani 1 
08034 Barcelona 

 
Si la sol·licitud no reunís els requisits exigits, es requerirà al candidat o candidata 
per a que, en un termini de deu dies naturals, esmeni la falta o acompanyi els 
documents preceptius, amb indicació de què, si no ho fes, es tindrà per 
desistida la sol·licitud.  
Aquesta comunicació s’efectuarà mitjançant publicació en el web oficial de 
la convocatòria: http://doctorat.upc.edu/beques/index.php. 
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9. Criteris d’avaluació i selecció 
 
La selecció de les candidates i candidats serà efectuada per una comissió 
externa de 5 membres de reconegut prestigi, representants dels 5 àmbits de 
recerca de la UPC. La constitució d’aquesta comissió serà aprovada per la 
Comissió de Recerca del Consell de Govern de la UPC.  
 
Els criteris per tal de dur a terme la selecció dels candidats seran els següents: 
 

- Currículum Vitae del sol·licitant. 
- Historial del grup de recerca avalador. 
- Interès estratègic per a la UPC del projecte de recerca a 

desenvolupar. 
 
 
10. Resolució de la convocatòria 
 
Prèviament a la resolució definitiva, es farà publica la llista provisional de 
prioritzacions, i s’obrirà el tràmit d’audiència per un període de 10 dies hàbils 
per tal que les candidates i candidats puguin presentar els documents i 
justificacions que estimin oportunes. 
 
Els documents s’hauran de presentar en algun dels registres de la UPC o per 
qualsevol dels procediments previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
 
El vicerector de recerca i innovació presentarà a la Comissió de Recerca la 
llista definitiva de seleccionats per tal que aquesta l’elevi al Consell de Govern.  
 
El Consell de Govern aprovarà el llistat definitiu de concessió d’ajuts. Contra 
aquesta resolució es podrà presentar recurs de reposició en el termini de 10 
dies naturals. D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 
de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, la interposició de recursos contra els acords i 
resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels 
actes impugnats. 
 
Tant els llistats de priorització com la resolució definitiva es notificarà a través 
del web: http://doctorat.upc.edu/beques/index.php 
 
11. Incorporació 
 
Els investigadors que hagin de ser contractats a l’empara del que disposa 
aquesta convocatòria hauran de incorporar-se a la unitat d’adscripció, 
sempre d’acord amb aquesta, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des 
de la data de la publicació al web. La data concreta de la incorporació 
quedarà establerta als contractes. En casos motivats es podrà ampliar el 
termini d’incorporació. 
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Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes no seran cobertes. 
 
12. Unitats competents en la gestió de la convocatòria 
 
Vicerectorat de Recerca i Innovació i Vicerectorat de Personal Acadèmic 
Convocatòria, prioritzacions i resolució del tràmit d’audiència. 
 
Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca 
Presentació i gestió de les sol·licituds i incorporació.   
 
Oficina de Doctorat 
Difusió de la convocatòria. 
 
Servei de Personal 
Formalització del contracte, alta a la seguretat social i vida laboral del 
personal.  
 
Barcelona, 15/12/2009 


