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Assumpte: condicions nous contractes segons Llei de la C,Ti I 

 
 
 
 
Benvolguda senyora/ Benvolgut senyor, 
 
Us faig avinent als efectes que corresponguin, d’acord amb el que s’estableix en l’article 
58.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre 
de 1992), i pel que fa a les vostres funcions que el Consell de Govern, en la sessió 
ordinària núm. 5/12 que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2012 va adoptar per 
unanimitat l’acord que, transcrit literalment diu: 
 

CONDICIONS DELS NOUS CONTRACTES PREVISTOS EN LA LLEI DE 
LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ 

Exposició de motius: El Consell de Govern, en sessió ordinària núm. 9/10, que va tenir 
lloc el dia 25 de novembre de 2010, va adoptar l’acord sobre Normativa de 
Contractació per Obra o Servei a Càrrec de Projectes de Recerca i Transferència i 
Contractes o Convenis. 
 
L’1 de juny de 2011 es va aprovar la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, que en els seus articles 20, 21 i 22 defineix noves modalitats contractuals 
del personal investigador. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 66 dels Estatuts de la Universitat de Girona 
i en virtut de tot allò exposat, i havent-ne informat a les Comissions de Recerca i de 
Personal Acadèmic, es proposa al Consell de Govern adoptar l’ACORD següent:  
 
Primer.- ESTABLIR les condicions dels nous contractes de personal investigador 
previstos en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que 
seran d’aplicació en la contractació que realitzi la Universitat de Girona. 
 
Contracte PREDOCTORAL (article 21 de la Llei 14/2011) 

 Candidats.- investigadors i investigadores en formació admesos a un programa de 
doctorat; 

 Objecte.- la tasca principal és fer la tesi doctoral; 
 Convocatòria i selecció.- serà  d’aplicació íntegra el previst en la vigent 

“Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i 
transferència i contractes o convenis”; 



 
 

 Durada.- contracte a temps complet d’un any prorrogable fins a un màxim de tres 
pròrrogues anuals; 

 Retribució.- serà la fixada en les convocatòries específiques o, en el seu defecte, 
l’import mínim previst en la retribució del primer any marcada per la convocatòria 
vigent del Programa d’ajuts per a Investigadors en Formació de la UdG (2011-
2014) i com a màxim l’import previst per a la categoria d’investigador post-
doctoral en el vigent conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitat públiques catalanes. 

 
Contracte d’ACCÉS AL SISTEMA ESPANYOL DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I 
INNOVACIÓ (article 22 de la Llei 14/2011) 

 Candidats.- doctors i doctores; 
 Objecte.- desenvolupar tasques de recerca orientades a l’obtenció d’un alt nivell 

de perfeccionament i especialització professional que condueixin a la consolidació 
de la carrera professional; 

 Convocatòria i selecció.- serà  d’aplicació íntegra el previst en la vigent 
“Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i 
transferència i contractes o convenis”; 

 Durada.- no podrà ser inferior a un any ni excedir de cinc anys. Si el contracte 
s’hagués concertat per una durada inferior a cinc anys es podrà prorrogar a través 
de pròrrogues de durada mínima d’un any; 

 Retribució.- serà la fixada en les convocatòries específiques o, en el seu defecte, 
l’import mínim previst per a la categoria d’investigador post-doctoral en el vigent 
conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitat públiques 
catalanes i com a màxim l’import corresponent a la categoria d’investigador 
ordinari del referit conveni col·lectiu. 
 

Segon.- Notificar el present acord als òrgans i serveis concernits i publicar-lo en el 
Butlletí Oficial de la Universitat de Girona. 
 
 
 
El secretari general,  
 
 
 
 
 
Carles Abellà Ametller  
 
Girona, 3 de juliol de 2012 
 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva 
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació o publicació de l'acte que posi fi 



 
 

a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquest acord un recurs de 
reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar, en aquest cas no 
cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat fins que no recaigui 
resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el disposat en els articles 
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ/ OITT  
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