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RESOLUCIÓ DEL RECTOR PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA 2023 
(IFUdG2023) DEL PROGRAMA D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (IFUdG2022-2024) 
 
Vistes les Bases del Programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador en formació de la UdG 
(2022-2024) aprovades pel Consell de Govern de la UdG en la sessió 3/2022 de 31 de març de 2022, 
modificades en la sessió 1/2023 de 26 de gener de 2023. 
 
Vist l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social pres en la sessió EPP2/23 celebrada el dia 16 de març 
de 2023, per la qual s’aproven els costos d’aquesta convocatòria. 
 
Vist el conveni de col·laboració amb el Banco Santander per a la promoció de la internacionalització de la 
Universitat, que col·labora en aquesta convocatòria d’ajuts per tal d’instaurar un programa d’ajuts predoctorals 
internacionals UdG-Banco Santander. 
 
A proposta de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat.  
 
Vistos els fets i fonaments de dret que precedeixen, en virtut del Decret 401/2021, de 14 de desembre 
(DOGC núm. 8564, de 16.12.2021) de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, 
aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 09.06.2011). 
 
D’acord amb els antecedents exposats procedeix dictar la present resolució de convocatòria pública de places 
i ajuts. 

RESOLC, 

Primer. Obrir la convocatòria 2023, per a la concessió en règim de concurrència competitiva, dels ajuts  
IFUdG2023 del Programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador en formació de la UdG 
(2022-2024), modalitats 1, 2, 3 i 4. 

Segon. Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques que compleixin els requisits establerts en el punt 
3 de les Bases del Programa d’ajuts per a la contractació de personal investigador en formació de la UdG 
(2022-2024). 

Tercer. Fixar, inicialment, les quanties de les modalitats 1, 3 i 4 en  1.312.615,22€, amb càrrec a la unitat 
de despesa 11.01.204, aplicacions de despesa 131.00 –per a la retribució del contracte laboral i la indemnització 
per finalització de contracte, 160.00 –en concepte de quota patronal- i 481.99 –en concepte de tutela 
acadèmica i crèdits formatius obligatoris del curs de doctorat.  

Fixar, inicialment, la quantia total de la modalitat 2 en 211.288,24€, amb càrrec a la unitat de despesa 
11.01.204, aplicacions de despesa 131.00 –per a la retribució del contracte laboral i la indemnització per 
finalització de contracte–, 160.00 –en concepte de quota patronal i 481.99 –en concepte de tutela acadèmica 
i crèdits formatius obligatoris del curs de doctorat.  

El cost anual previst de cada persona beneficiària és de 22.439,08€ el primer any,  22.402,16€ el segon any  i  
25.588,17€ el tercer any (inclosa la indemnització per finalització de contracte), si realitzen els crèdits 
formatius obligatoris el primer any. Tanmateix, en el cas dels IFUdG-AE el cost a cofinançar és de 11.219,54€ 
el primer any, 11.201,08€ el segon i 12.794,09€ el tercer any.  
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En el cas dels ajuts de modalitat 1, el cost anual previst de cada persona beneficiària és de 22.001,04€ anuals 
els primers 40 mesos i  23.341,92€ anuals els darrers 20 mesos, més el cost de la indemnització per finalització 
de contracte per import de 3.075,22€. Així mateix, en el cas dels IFUdG-AE el cost a cofinançar és de 
11.000,52€ els primers 40 mesos i 11.670,96€ els darrers 20 mesos, més el cost de la indemnització per 
finalització de contracte per import de 1.537,61€ 

Quart. D’acord amb els objectius del programa, la finalitat d’aquesta convocatòria 2023 d’ajuts per a la 
contractació de personal investigador en formació de la UdG (IFUdG2023) és la concessió de 21 ajuts 
predoctorals. Alguns podran convertir-se en ajuts IFUdG-AE, a raó de 2 ajuts IFUdG-AE per cada IFUdG.  
 
Els ajuts  es distribuiran de la següent forma: 
 

MODALITAT 1: 1 ajut 
 
MODALITAT 2: 3 ajuts per a candidatures amb la tesi dirigida per personal investigador contractat 
ICREA sènior, Ramon y Cajal i Junior Leader Retaining concedits el 2020 i 2021, que no hagin gaudit 
d’un ajut predoctoral o postdoctoral en les convocatòries de la UdG d’aquesta modalitat. 

 
MODALITAT 3: 15 ajuts, distribuïts per Programa de Doctorat segons la graella de l’annex 1  
 
MODALITAT 4: 2 ajuts 

Cinquè.  Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per la Ley General de Subvenciones, 
el seu reglament de desenvolupament i conforme a allò que es disposa en les Bases del Programa d’ajuts per 
a la contractació de personal investigador en formació de la UdG (2022-2024). 

Sisè. L’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica serà l’òrgan instructor encarregat de la tramitació 
d’aquests ajuts.  

Setè. L’import dels ajuts es destinarà a la contractació laboral de personal investigador sota la modalitat de 
contracte predoctoral prevista a l’article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, modificat per la Llei 17/2022, de 5 de setembre de 2022 i modificat per la disposició final sisena de 
la Llei 30/2015 de 9 de setembre per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en 
l’àmbit laboral, i pel Real Decreto 103/2019 pel que s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en 
formació. 
 
Vuitè. La dotació de l’ajut inclou la retribució, el cost de la quota patronal de la Seguretat Social de les persones 
beneficiàries, el cost de la indemnització per finalització de contracte i la tutela acadèmica i crèdits formatius 
obligatoris del curs de doctorat. 
 
Les retribucions de les persones beneficiàries seran de 1.435,10€ bruts mensuals per les dues primeres 
anualitats, i 1.537,61€ per la tercera anualitat. En el cas d’un ajut de la modalitat 1 les retribucions seran de 
1.435,10€  bruts mensuals els primers 40 mesos, i 1.537,61€ els darrers 20 mesos. Aquest import es lliurarà al 
final de cada mes i s’hi aplicaran les retencions corresponents, d’acord amb la normativa vigent.  
 
L’ajut cobrirà el cost de la tutela associada a la realització de la tesi dels cursos acadèmics 2023-2024, 2024-
2025  i 2025-2026 i dels crèdits formatius obligatoris a realitzar durant la vigència de l’ajut. En el cas de la 
modalitat 1 l’ajut a la matrícula no correspon perquè li és més beneficiosa la bonificació de la matrícula per 
discapacitat. Excepcionalment es cobrirà la matrícula d’un quart any, només en cas que el contracte superi el 
31 de desembre o s’hagi produït alguna pròrroga de contracte. 
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No es cobriran, en cap cas, els imports de les taxes, ni tampoc els preus acadèmics d’altres cursos o estudis que 
les persones beneficiàries estiguin seguint en el decurs del període de vigència de l’ajut 
 
Novè. Sol·licitud i termini de presentació 
La presentació de les sol·licituds s’ha simplificat, d’acord la possibilitat establerta al punt 6 del document de 
bases reguladores, i es modifica concretament el punt 6.1.2. de les bases. 
 
El document de sol·licitud generat un cop validat el formulari de sol·licitud amb totes les dades i la 
documentació, caldrà presentar-lo per registre electrònic de la UdG.  
 
Depenent de l’identificador que s’utilitzi per iniciar la sol·licitud al formulari UdG, aquest darrer tràmit serà o 
no automàtic. 

o Si s’accedeix amb un certificat electrònic reconegut, com per exemple: 
-  el certificat idcat, 
- el certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
- o bé amb un sistema de clau concertada, com per exemple l’idcat-mòbil 

en validar el formulari de sol·licitud aquesta quedarà signada i registrada automàticament. 
 
És important tenir en compte que l’idcat-mòbil també el poden obtenir les persones estrangeres sense 
residència a l’estat espanyol, a través de videotrucada però requerirà que informin un telèfon mòbil 
espanyol per rebre els codis. 

o Si s’accedeix amb algun altre mètode d’identificació dels que ofereix el formulari,  la persona candidata 
haurà de signar el document pdf generat (un cop validat el formulari de sol·licitud) i presentar-lo 
seguint una d’aquestes vies, sempre dins del termini de sol·licituds: 

- A través del registre electrònic de la UdG. Aquest darrer tràmit el pot fer una tercera persona en 
nom de la candidata. 

- A través de l’Oficina d’Assistència en Materia de Registre (OAMR) situada a l’Edifici les Àligues, 
d’acord amb els horaris de l’OAMR.  

- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, o als llocs 
detallats  d’acord amb l’establert a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 17 de març de 2023 i finalitzarà el dia 14 
d'abril de 2023 a les 14 h. 

Només  s’admetran a tràmit les sol·licituds que en la data indicada s’hagin presentat electrònicament, a través 
del Banco Santander i de la Universitat de Girona. 
 
La sol·licitud s’iniciarà a través del formulari habilitat a la pàgina web de Becas del Banco Santander: 
http://app.becas-santander.com/program/ifudg2023-call-for-researchers-in-training-university-of-girona 
 

Un cop finalitzat el registre al Banco Santander, la persona candidata rebrà un correu electrònic de confirmació 
on apareixerà informació de l’enllaç al formulari UdG on haurà de continuar i finalitzar el tràmit, completant 
la informació i adjuntant la documentació que sigui requerida. 

Així, la sol·licitud només es considerarà vàlidament formalitzada: 

- Quan l’enviament del formulari electrònic de la UdG generi un justificant de la sol·licitud amb la data i hora 
de registre incorporades. 

- O bé, quan es presenti per registre el pdf generat pel formulari electrònic UdG, signat per la persona 
candidata, i el justificant del registre inclogui una data i hora de registre. 

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
https://idcat.cat/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.idcatmobil.cat/idCATMobil-CA.html
https://www.idcatmobil.cat/idCATMobil-CA.html
https://idcatmobil.cat/altavideoid-auto/
https://apps.udg.edu/Registre/
https://www.udg.edu/ca/arxiu/registre/horaris
http://app.becas-santander.com/program/ifudg2023-call-for-researchers-in-training-university-of-girona
http://app.becas-santander.com/program/-ifudg2023-call-for-researchers-in-training-university-of-girona
http://app.becas-santander.com/program/-ifudg2023-call-for-researchers-in-training-university-of-girona
http://app.becas-santander.com/program/-ifudg2023-call-for-researchers-in-training-university-of-girona
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Desè. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a la Universitat de Girona per obtenir 
la informació detallada al punt 6.1.3 de les bases reguladores. 
 
Onzè. Avaluació de les sol·licituds admeses 

L’avaluació es durà a terme aplicant els criteris de valoració detallats a l’annex de les Bases del Programa 
d’ajuts per a la contractació de personal investigador en formació de la UdG (2022-2024).  

En funció del número de sol·licituds admeses a tràmit de la modalitat 2, les diferents fases del procediment es 
podran dur a terme en diferents moments del temps respecte les modalitats 1, 3 i 4. 
 
Dotzè. Resolució de la convocatòria  
El rector de la Universitat de Girona resoldrà aquesta convocatòria en un termini màxim de 6 mesos des de la 
data de termini de presentació de sol·licituds. La resolució es farà pública i es comunicarà a les persones 
interessades per mitjà de la seu electrònica de la UdG. 

Tretzè. Règim de notificacions i recursos 
La convocatòria, els actes de tràmit i la resolució de la convocatòria es faran públiques a la seu electrònica de 
la Universitat de Girona mitjançant el tauler electrònic.  
 
Efectuada la publicitat referida en l’apartat anterior es tindran per notificades les persones interessades, 
d’acord amb allò que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Catorzè. Formalització i vigència del contracte  
L’endemà de la publicació de la llista definitiva s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per a l’acceptació de 
l’ajut, aportant la següent documentació: 
  

1) Els documents que acreditin l’acceptació o matrícula en un programa de doctorat per al curs 2023-
2024. 
 

2) Els documents necessaris per a l’alta a la nòmina, d’acord amb els models normalitzats.  
 

3) Una còpia del passaport, en cas de tenir  nacionalitat estrangera, o DNI o NIE en cas de tenir 
nacionalitat espanyola si no s’ha autoritzat la seva consulta en el formulari de sol·licitud. 
 

4) El document d’acceptació dels compromisos en què s’indiqui la data d’incorporació, d’acord amb la 
base 9; d’acceptació, si escau, de realització de docència d’acord amb la base 7, i de gaudi de 
contractes predoctorals previs, amb la UdG o amb altres entitats (en cas de ser amb altres entitats, 
caldrà adjuntar-ne una còpia si no es varen adjuntar en el moment de la sol·licitud), d’acord amb el 
model normalitzat. 
 

5) El certificat del nivell C de català, si se’n disposa. 

6) Una còpia dels títols acadèmics, o del resguard de pagament dels drets per obtenir-los en cas de no 
haver pogut aconseguir-los, en cas d’haver-los obtingut a l’estranger. També caldrà adjuntar-los en 
cas de tenir nacionalitat espanyola si no s’ha autoritzat la seva consulta en el formulari. 

7) Els certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social, en 
cas de nacionalitat espanyola,  si no s’ha autoritzat la seva consulta en el formulari de sol·licitud. 

La no presentació d’aquests documents dins del termini esmentat comportarà la revocació de l’ajut.  
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L’alta a la nòmina no serà efectiva fins al lliurament a l’OITT del certificat d’incorporació signat per la persona 
directora de tesi. 

Les persones contractades seran reconegudes com a personal investigador en formació de la Universitat de 
Girona.  

Els contractes predoctorals s’iniciaran amb data 1 de novembre 2023.  
 

Excepcionalment, els contractes es podran iniciar amb data 1 de desembre de 2023 o 1 de gener de 2024 
en els casos en què les persones adjudicatàries siguin estrangeres no comunitàries que hagin de dur a terme 
els tràmits previs per a l’obtenció del permís de treball.  

La Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat podrà autoritzar l’inici del contracte en una data 
diferent per motius justificats. 

Per signar el contracte serà necessari que la persona beneficiària tingui signatura electrònica. Caldrà també 
que hagi formalitzat la matrícula del curs acadèmic 2023-2024, excepte en casos excepcionals i amb el vistiplau 
de la Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat de la UdG.  

Quinzè. Els ajuts concedits que no siguin acceptats per les persones beneficiàries, hi renunciïn, no 
s’incorporin o els siguin revocats fins al 1 de de gener de 2024 quedaran vacants i s’atorgaran d’acord amb 
la base 12.1. En aquest cas la data d’incorporació serà el dia 1 del mes següent a la resolució del rector de les 
noves concessions. 

Setzè. Ordenar la publicació de la present convocatòria al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la 
Universitat de Girona. 

El Rector 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones 
interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
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Annex 1 
 

Programa de Doctorat Ajuts Residu 

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut 2 -0,152 

Ciència i Tecnologia de l'Aigua 1 0,194 

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura 1 0,117 

Educació 1 0,091 

Medi Ambient 1 -0,080 

Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 2 -0,290 

Química 1,5 -0,132 

Tecnologia 1,5 0,034 

Arts i Educació (IU) 0,5 0,055 

Bioinformàtica (IU) 0 0,139 

Dret, Economia i Empresa (IU) 2,5 0,062 

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (IU) 0 0,118 

Psicologia de l'Educació (IU) 1 -0,241 

Turisme (IU) 0 0,085 

TOTAL UdG 15 0,000 
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