
 
 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A LA CONTRACTACIÓ 
D’INVESTIGADORS POSTDOCTORALS UdG (POSTDOC-UdG2021)  

Vistes les Bases reguladores dels ajuts a la contractació d’investigadors postdoctorals de la Universitat 
de Girona (POSTDOC-UdG2021) de data 2 de novembre de 2020. 

Vista la proposta de convocatòria aprovada per la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i 
Doctorat en la sessió número 1/21, de 20 de gener de 2021 i un cop informada la Comissió Delegada 
de Personal. 

Vistos els fets i fonaments de dret que precedeixen, en virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de 
desembre (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017) 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 
d’ajuts. 

 

RESOLC: 

 

Primer. Obrir la convocatòria dels ajuts a la contractació d’investigadors postdoctorals UdG 
(POSTDOC-UdG2021). 

Segon. Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques de qualsevol nacionalitat que compleixin 
els requisits establerts al punt 2 de les bases reguladores 2021 d’ajuts a la contractació 
d’investigadors postodctorals UdG (POSTDOC-UdG2021). Es consideren convocatòries 
similars també les Ramon y Cajal o Tecniospring Industry. 

Tercer. D’acord amb els objectius de les bases, la finalitat d’aquesta convocatòria 2021 d’ajuts per a 
investigadors postdoctorals de la UdG (POSTDOC-UdG2021) és la concessió de: 

 
 Modalitat 1: 8 ajuts POSTDOC-UdG2021 que es distribuiran entre els diferents 

departaments, d’acord la priorització definitiva establerta a l’annex 1 d’aquesta 
resolució. 

 Modalitat 2: 2 ajuts POSTDOC-UdG2021 que es distribuiran entre les persones 
sol·licitants que hagin indicat una persona tutora beneficiària d’un ajut Ramón y Cajal 
concedit el 2020. 

Quart .  Fixar, inicialment, la quantia total dels ajuts de la modalitat 1 en 463.190,40 € a càrrec de la 
unitat de despesa 11.01.206.0002, aplicació 120.00, del pressupost de la UdG per l’exercici 
2021, i a càrrec de l’aplicació pressupostària 131.00 per a la retribució dels contractes i 
160.00 per a la quota patronal de la Seguretat Social. 

 Fixar inicialment la quantia dels ajuts de la modalitat 2 en 115.797,60€ a càrrec de la unitat 
de despesa 11.01.206.0002, aplicació 120.00, del pressupost de la UdG per l’exercici 2021, i 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 131.00 per a la retribució dels contractes i 160.00 per 
a la quota patronal de la Seguretat Social. 

 El cost anual previst de cada contracte és de 28.949,40€, 22.031,52€ de retribució i 
6.917,88€ de la quota patronal de la seguretat social. 

   



 
 

 

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 reguladores 2021 dels ajuts a la contractació d’investigadors postdoctorals 
(POSTDOC-UdG2021).   

 

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

Setè.  La dotació de l’ajut inclou la retribució i el cost de la quota patronal de la Seguretat Social de 
les persones beneficiàries. 

La retribució bruta mensual de cada persona beneficiària serà de 1.835,96 €. Aquest import 
es lliurarà al final de cada mes i s’hi aplicaran les retencions corresponents, d’acord amb la 
normativa vigent.  

Vuitè.  El termini per a presentar les sol·licituds a través del formulari electrònic que es troba a la 
web de la UdG, enllaç https://aserv2.udg.edu/recercapostdocs, s’iniciarà el dia 24 de 
febrer de 2021 i finalitzarà el dia 17 de març de 2021 a les 14 h. 

 
 Les sol·licituds es podran modificar fins al darrer dia del termini de sol·licituds però només 

els canvis que es validin, i generin una nova sol·licitud, seran tinguts en consideració. 

 Al document generat caldrà recollir la signatura de la persona tutora i de la persona 
candidata, i presentar-lo a través del registre electrònic de la UdG (si ambdues són 
electròniques), o d’una oficina de registre de la UdG (si ambdues són manuals). També es 
podrà presentar a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 
l’estranger d’acord amb l’establert a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 D’acord amb l’establert al punt 5.3.1 de les bases, no s’admetran sol·licituds que no hagin 
estat registrades a través del formulari, ni documentació addicional que no s’hagi informat 
al formulari en el moment de la sol·licitud. 

Novè. Els contractes s’iniciaran el dia 1 o 15 de juliol de 2021. 

Excepcionalment, els contractes es podran iniciar amb data 1 de setembre 2021 o 1 
d’octubre de 2021 en els casos en què els adjudicataris siguin persones estrangeres no 
comunitàries que hagin de dur a terme els tràmits previs per a l’obtenció del permís de 
treball.  

D’acord amb l’establert a la base 8.1 la Comissió delegada de Recerca, Transferència i 
Doctorat podrà autoritzar l’inici del contracte en una data diferent per motius justificats. 

Desè. D’acord amb l’establert al punt novè de les bases, els ajuts concedits que no siguin acceptats 
pel beneficiaris, hi renunciïn, no s’incorporin o els siguin revocats fins al dia 1 de d’octubre 
de 2021, quedaran vacants i s’atorgaran d’acord amb el punt sisè de les bases reguladores. 
En aquest cas la data d’incorporació serà el dia 1 o el dia 16 del mes següent a la resolució del 
rector de les noves concessions. 

Onzè. El procediment de les noves concessions d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva. 

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la 
publicació d'aquesta convocatòria a la seu electrònica de la UdG. Un cop hagi transcorregut 
aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci 
administratiu. 

 

https://aserv2.udg.edu/recercapostdocs
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic


 
 

 

Dotzè.  La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a la Universitat de Girona per obtenir, 
en els casos que sigui legalment exigible, els certificats de que les persones beneficiàries es 
troben al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, que 
emetrà l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria i la Tesorería General de la 
Seguridad Social. En la sol·licitud es podrà expressar l’oposició a obtenir aquesta informació. 
En cas d’oposició el sol·licitant haurà d’aportar la documentació acreditativa quan li sigui 
exigida. 

 
La validació i registre  de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant no és deutora en via 
executiva d’obligacions per resolució ferma de procedència de reintegrament de 
subvencions. 

Tretzè.  Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’anuncis de la seu Electrònica de la 
Universitat de Girona https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-
electronic. 

 

El rector, 

 

 

Dr. 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  46.1 de  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.  

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic
https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic


 
 

 

ANNEX 1 

Dades actualitzades a 31 de desembre de 2020  

 

AB_DEP Departament PDI_t
ot 

PDI_tr
am PTeor Delta_

PDI_i Sv_i QSv
_i 

CA_
i P_i e_i r_i POSTDOCS 

2020 Priorització 

CIENM CIÈNCIES MÈDIQUES 13 12 54,7 41,7 12 0,92 11,1 52,8 1 0,971 2     27 

PE PEDAGOGIA 24 18 51,8 27,8 18 0,75 13,5 41,3 1 0,543   1 11   

I INFERMERIA 16 13 45,2 29,2 13 0,81 10,6 39,8 1 0,485   2 14   

DPU DRET PÚBLIC 24 21 44 20 22 0,88 19,4 39,4 1 0,47 1   15   

EQATA ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I 
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA 34 33 38 4 33 0,97 32 36 1 0,346 1   17   

B BIOLOGIA 30 29 36,2 6,2 30 0,97 29 35,2 1 0,316   3 18   

FIICOM FILOLOGIA I COMUNICACIÓ 34 26 47,5 13,5 26 0,76 19,9 33,4 1 0,247 1   20   

DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 13 8 40,4 27,4 9 0,64 5,8 33,2 1 0,239 1   21   

IMAE INFORMÀTICA, MATEMÀTICA 
APLICADA I ESTADÍSTICA 32 27 40,2 8,2 27 0,84 22,8 31 1 0,157 1   22   

HIST HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART 24 23 31,4 7,4 24 0,96 23 30,4 1 0,137 1   23   

EC ECONOMIA 24 21 35 11 21 0,88 18,4 29,4 1 0,097 1   24   

DPR DRET PRIVAT 16 14 33 17 14 0,88 12,2 29,2 1 0,092 1   25   

EMCI ENGINYERIA MECÀNICA I DE LA 
CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL 23 22 30 7 22 0,96 21 28 1 0,047 1   26   

PS PSICOLOGIA 27 17 38,9 11,9 17 0,63 10,7 22,6 0 0,844   4     

CA CIÈNCIES AMBIENTALS 26 24 25,9 -0,1 24 0,92 22,2 22,1 0 0,824   5    

Q QUÍMICA 31 28 23,8 -7,2 31 0,91 28,3 21,1 0 0,787   6     

OGEDP 
ORGANITZACIÓ, GESTIÓ 
EMPRESARIAL I DISSENY DEL 
PRODUCTE 

20 12 33 13 12 0,6 7,2 20,2 0 0,754   7    

EM EMPRESA 14 3 32,5 18,5 3 0,21 0,6 19,1 0 0,715   8     

GEOG GEOGRAFIA 15 15 17,6 2,6 15 1 15 17,6 0 0,657   9    

F FÍSICA 15 14 16,6 1,6 14 0,93 13,1 14,7 0 0,548   10     

AITC ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE 
COMPUTADORS 18 15 18,2 0,2 16 0,84 13,5 13,7 0 0,511   12    

AEC ARQUITECTURA I ENGINYERIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ 12 6 22,4 10,4 6 0,5 3 13,4 0 0,5   13     

EEEA ENGINYERIA ELÈCTRICA, 
ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA 15 7 22,8 7,8 7 0,47 3,3 11,1 0 0,413   16    

FILO FILOSOFIA 10 8 11,6 1,6 8 0,8 6,4 8 0 0,299   19     
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