
 
 

 
V Convocatòria d’estades de recerca postdoctorals de la UAB per a departaments i 
instituts propis 

 
Acord de la Comissió d’Investigació del dia 8 de juliol de 2011 

 

1. Objecte  

És  objecte  d’aquesta  convocatòria,  en  el  marc  d’aplicació  de  les  línies  generals  de  la  nova  carrera 
acadèmica de  la Universitat Autònoma de Barcelona  (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de 
Govern), oferir 9 estades postdoctorals per a  la  incorporació  temporal de personal  investigador doctor a 
departaments i instituts propis de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

2. Persones beneficiàries  

Poden ser beneficiàries de les estades que són objecte d’aquesta convocatòria les persones sol∙licitants que 
compleixin els requisits següents: 

 
2.1. Estar en possessió d’un títol de doctorat (abans dels 31 de març de 2012) obtingut després de l’1 de 

juliol de 2000 en una universitat diferent de la Universitat Autònoma de Barcelona (s’entén com a 
data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de juliol 
de 1999 si, abans del termini d’acceptació de  l’ajut, es  justifica que, després d’aquesta data, s’ha 
estat  de  baixa maternal,  s’ha  tingut  a  càrrec  infants menors  de  sis  anys,  o  s’ha  tingut  cura  de 
persones amb discapacitat  física, psíquica o sensorial, o de persones més grans de seixanta‐cinc 
anys que depenguessin de la persona beneficiària i que requerissin una dedicació especial.  

2.2. Les persones doctorades per  la UAB  també en poden ser beneficiàries si compleixen els  requisits 
anteriors  i  acrediten  que  han  fet  una  estada  postdoctoral  en  altres  universitats  o  centres  de 
recerca per un període mínim de dos anys.  

 
En cap cas  les persones beneficiàries no poden haver estat contractades o becades per  la UAB en els dos 
anys immediatament anteriors a la data de publicació d’aquesta convocatòria. 

 
3. Període i durada  

La  durada  del  contracte  és  d’un  any  prorrogable  per  un  any  més,  sens  perjudici  dels  supòsits 
d’interrupcions  previstos  a  l’apartat  17  d’aquesta  convocatòria.  La  pròrroga  estarà  condicionada  a  la 
presentació, un mes abans de finalitzar la primera anualitat, de la sol∙licitud de pròrroga acompanyada d’un 
informe  amb  el  treball  de  recerca  realitzat,  els  resultats  obtinguts  i  el  pla  de  treball  per  a  la  següent 
anualitat. L’esmentada sol∙licitud haurà de contenir el vist i plau de l’investigador responsable del grup de 
recerca al qual s’hagi incorporat el candidat/a. 
La  incorporació s’efectuarà durant el primer trimestre de 2012 amb  la formalització del contracte  laboral 
corresponent.  

 
 
 



 
 

 
4. Quantia i pagaments  

L’import  íntegre anual és de 26.719 € bruts anuals (dotació equivalent al Programa de Mobilitat Alianza 4 
Universidades). Aquest import es liquidarà en 14 mensualitats. 
  
5. Drets del personal investigador contractat  

5.1. Percebre l’import corresponent i en la forma establerta a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria. 
5.2. Obtenir  la  col∙laboració  i  el  suport  necessaris  de  la  Universitat  per  a  desenvolupar  amb 

normalitat les tasques de recerca. 
5.3. Beneficiar‐se dels drets de la propietat intel∙lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca 

que li corresponguin, segons la legislació i la normativa vigents. 
5.4. Utilitzar els serveis que ofereix  la Universitat  i participar en el conjunt de  les seves activitats, 

d’acord  amb  la  normativa  interna  de  la  UAB,  inclosa  la  possibilitat  de  concórrer  a  les 
convocatòries de la UAB. 

5.5. Gaudir dels drets i dels avantatges socials de què gaudeix el personal acadèmic de la UAB. 
5.6. L’acceptació  de  l’estada  pot  suposar  la  participació  de  la  persona  adjudicatària  en  tasques 

docents de fins a 60 hores per curs acadèmic. 
 
6. Obligacions del personal investigador contractat  

6.1. Sol∙licitar,  si  escau,  d’acord  amb  la  nacionalitat  de  la  persona  beneficiària,  els  permisos 
corresponents  que  en  permetin  la  contractació  laboral  en  els  terminis  establerts  per  la 
legislació vigent i pel calendari que s’indica a l’apartat 3 d’aquesta convocatòria. 

6.2. Complir el règim intern i les normatives pròpies de la Universitat Autònoma de Barcelona, així 
com les del departament o institut al qual s’incorpori la persona beneficiària. 

6.3. Incorporar‐se  al  departament  o  a  l’institut  en  el  termini  indicat  a  l’apartat  3  d’aquesta 
convocatòria. 

6.4. Fer  constar,  en  qualsevol  publicitat  o  publicació,  l’adscripció  al  departament  o  a  l’institut 
corresponent  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  seguint  les  recomanacions 
contemplades en  l’Annex 2. L’  incompliment d’aquest apartat podrà ser causa de cessament 
de  gaudi  de  l’ajut.  L’adscripció  a  la  UAB  s’haurà  de  fer  constar  sempre  que  la  publicació 
correspongui al treball realitzat durant el període de gaudi de l’ajut. 

6.5. Incorporar les seves dades a l’aplicació d’actualització curricular EIN@. 
6.6. Presentar la sol∙licitud de pròrroga, juntament amb l’informe, tal i com estableix l’apartat 3 de 

les presents bases. 
6.7. Un mes abans de    finalitzar el  segon any de contracte, el beneficiari haurà de presentar un 

informe que  contingui el  treball de  recerca  realitzat  i els possibles  resultats obtinguts, amb 
còpia de les publicacions, si s’escau.  

 
7. Obligacions de la Universitat Autònoma de Barcelona  

 
7.1. Formalitzar  el  contracte  laboral  a  temps  complet,  d’acord  amb  la normativa  vigent, per un 

període d’un any prorrogable un any més. 
7.2. Proporcionar al personal  investigador contractat el suport que calgui  i facilitar‐li els mitjans o 



 
 

 
els equips que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat, així com 
garantir‐li els drets i les prestacions que té el personal de categoria igual o similar. 

7.3. Vetllar pel règim d’incompatibilitats. 
7.4. L’obtenció de l’estada i el desenvolupament del contracte no determinaran cap compromís de 

la Universitat pel que fa a la incorporació posterior de la persona adjudicatària a la plantilla de 
personal. 

7.5. El  beneficiari  adscriurà  la  sol∙licitud  a  un  grup  de  recerca  dels  departaments  de  l’annex  I, 
identificant  un  investigador  responsable  de  l’estada,  el  qual  es  compromet  a  aportar  els 
recursos  necessaris  per  desenvolupar  el  projecte  presentat.  Així  mateix,  l’investigador 
responsable identificarà en el marc de quin projecte es desenvoluparà l’estada.  

  
8. Incompatibilitats del personal investigador contractat 

8.1. La  condició  de  personal  investigador  contractat  d’aquest  programa  és  incompatible  amb 
vinculacions  contractuals  o  estatutàries  que  puguin  restar  exclusivitat  a  la  dedicació  a  la 
recerca. En el  supòsit d’incompatibilitat  sobrevinguda,  la Universitat procedirà a  rescindir el 
contracte del personal investigador contractat. 

8.2. Podran  ser  autoritzades  les  percepcions  que  procedeixin  de  tasques  docents  (cursos, 
conferències o ponències) o  investigadores  (llibres o articles) directament associades amb  la 
recerca  duta  a  terme  per  la  persona  beneficiària,  sempre  que  aquestes  tasques  tinguin 
caràcter esporàdic  i no habitual.  L’autorització de  les percepcions  correspon al Vicerectorat 
d’Investigació.  

 

9. Oferta d’estades 

La relació d’estades de personal investigador contractat que s’ofereixen en aquesta convocatòria figuren a 
l’annex 1 i al web http://www.uab.cat/estades‐postdoctorals.  
  
10. Termini i presentació de sol∙licituds  

10.1. El període de presentació de sol∙licituds i de la documentació requerida serà del 25 de juliol 
de 2011 al 30 de setembre de 2011. 
10.2. La sol∙licitud es farà telemàticament al web http://www.uab.cat/estades‐postdoctorals. Cal 
adjuntar els següents documents en format electrònic:  

10.2.1.  DNI o passaport. 
10.2.2.  Currículum. 
10.2.3.  Còpia del  títol oficial de doctor o doctora. En cas que no es disposi del  títol en el 

moment de presentar la sol∙licitud, s’haurà d’adjuntar un arxiu amb nota explicativa 
indicant la data prevista d’obtenció. 

10.2.4.  Una memòria breu del projecte a desenvolupar. 
10.2.5.  Formulari d’autoavaluació adjunt (annex III). 
10.2.6.  Les persones sol∙licitants adjuntaran, una carta d’acceptació d’un grup de  recerca 

de  la  UAB,  identificant  l’investigador  responsable  de  l’estada  entre  el  PDI  dels 
departaments amb plaça assignada segons l’Annex 1. 



 
 

 
10.2.7.  Serà  requisit  indispensable  que  es  rebin  dues  cartes  de  referència  abans  de  la 

finalització  del  termini  de  presentació  de  sol∙licituds  des  d’una  adreça  de  correu 
institucional  i en  la qual  figuri a  l’assumpte  “Beques UAB: Nom del  sol∙licitant” a 
l’adreça de correu electrònic incorporació.mobilitat.agr@uab.cat. 

10.2.8  La  sol∙licitud  es  considerarà  completada  quan  a  la  pantalla  vegeu  el  número  de 
referència  de  la  sol∙licitud  assignat.  Així mateix,  aquest  número  de  referència  el 
rebreu per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça electrònica que hagueu facilitat. 

 
11. Criteris d’avaluació i selecció  

La selecció de les persones candidates serà efectuada per una subcomissió de la Comissió d’Investigació. 
 

 El  50%  de  la  valoració  total  (5  punts),  en  funció  del  Currículum  Vitae  i  l'experiència 
investigadora del sol licitant, segons el següent barem: 

 
‐ 0,5 punts per cada tres mesos d'estada internacional en centres d'investigació fins a un màxim de 
1’5 punts. 
 
‐ Fins a un màxim de 3’5 punts per producció científica publicada. En el cas d'articles s'aplicarà el 
valor  del  quartil  en  què  aparegui  la  revista  en  l'índex  d'impacte  del  Journal  Citation  Reports,  o 
d’altres índexs reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i humanitats, en l'any de publicació de 
l'article i es tindrà en compte l'ordre de signatura en les contribucions científiques. Es podrà aplicar 
excepcionalment un factor de correcció en funció de l'especial rellevància de les revistes depenent 
de l'àrea de coneixement. 

 
 20%  (2  punts),  Qualitat  cientificotècnica  de  la  proposta  i  adaptació  d'aquesta  a  les  línies 

estratègiques de  recerca de  la universitat. Les propostes s’hauran d'adreçar a un dels àmbits 
temàtics següents: 
• Salut 
• Medi ambient 
• Progrés social i cultural 
• Comunicació i llenguatge 
• Tecnologies innovadors 

 
 30%  (3 punts). Valoració del  grup de  recerca  receptor,  en  funció de  les  seves  contribucions 

científiques i projectes finançats en els darrers 5 anys. 

 
Per a la consecució de l’ajut s’haurà de superar un mínim del 70 % de la valoració total. 

 
12. Òrgan competent per a la resolució  

La Comissió d’Investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan competent que duu a terme 
la resolució.  
 

 



 
 

 
13. Resolució de la convocatòria 

La data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà durant l’últim trimestre de 2011. El termini legal 
per resoldre  la convocatòria és de sis mesos comptats a partir de  l’endemà del termini de presentació de 
sol∙licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa s’entendrà per silenci administratiu que 
l’ajut sol∙licitat ha estat desestimat. 

14. Publicitat de la resolució  

Es publicarà una resolució provisional, susceptible de ser modificada un cop acabi el termini d’al∙legacions, i 
una  resolució  definitiva.  Aquestes  resolucions  es  faran  públiques  al  web:  http://www.uab.cat/estades‐
postdoctorals, encara que els  sol∙licitants  també podran  rebre aquesta  informació a  l’adreça electrònica 
que aparegui a la seva sol∙licitud. 

 
15. Acceptació  

15.1. Una  vegada  feta  pública  la  llista  definitiva,  les  persones  candidates  que  resultin 
seleccionades  rebran,  per  correu  electrònic,  la  notificació  de  concessió  de  l’ajut  juntament 
amb el document d’acceptació. 

15.2. La persona beneficiària ha de trametre en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de 
l’endemà de  la  comunicació de  la  concessió,  el document d’acceptació  i de  compromís del 
compliment de  les  condicions generals que es deriven d’aquesta  convocatòria, degudament 
signat.  

15.3. Si  les  persones  beneficiàries  de  l’ajut  no  han  presentat  el  document  d’acceptació  en  el 
termini assenyalat a l’apartat anterior s’entendrà que hi renuncien. 

15.4. En cas que  la persona beneficiària no tingui el grau de doctor o doctora en el moment de 
l’acceptació  de  l’ajut,  la  concessió  d’aquest  quedarà  condicionada  a  la  presentació  del 
document en el moment de la contractació. Si arribat el termini màxim de contractació per a la 
seva incorporació no s’ha presentat el document, la persona beneficiària quedarà exclosa de la 
llista definitiva  i el seu  lloc  l’ocuparà  la primera persona candidata de  la  llista d’espera,  i així 
successivament. 

 
16. Formalització del contracte  
 
Per  a  formalitzar  el  contracte,  la  persona  beneficiària  ha  de  presentar  a  l’Administració  de  Personal 
Acadèmic  i  Investigador en Formació de  la UAB, amb una antelació mínima de 7 dies  laborables a  la data 
prevista d’incorporació, els documents següents: 

 
16.1. Una còpia del DNI o del passaport acompanyat del NIE.  
16.2. Una fotocòpia compulsada del títol oficial de doctor o doctora.  
16.3. Una fotocòpia del número de  la Seguretat Social (en cas de no disposar d’aquest número, 

s’ha de demanar a qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social).  
16.4. Les dades bancàries. Atès que la convocatòria està cofinançada pel Banco de Santander, les 

dades bancàries hauran de correspondre a un compte d’aquesta entitat financera 



 
 

 
16.5. Dues fotografies.  
16.6. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, el permís de treball que en permeti  la 

contractació  laboral.  Les  persones  que  no  disposin  d’aquest  document  es  poden  posar  en 
contacte amb l’International Welcome Point de la UAB (international.welcome.point@uab.cat) 
per tal de tramitar‐hi la documentació corresponent. 

  
17. Interrupcions  

17.1. Les suspensions per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de menors 
de sis anys seran pel mateix període que les que estan establertes legalment per a aquests casos.   
 

17.2. D’acord amb  la normativa vigent, el contracte es perllongarà per  la mateixa durada per  la 
qual hagi estat suspès, pels motius expressats a l’apartat anterior.  

 
18. Rescissió del contracte 
 
L’ incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en el punt 6 de la present convocatòria, podrà 
suposar la rescissió del contracte laboral. 
 
19. Substitucions  

19.1. Les baixes que es produeixin per  renúncia o  altres  causes entre el personal  investigador 
contractat podran ser cobertes per  les persones de  la  llista de reserva si es produeixen en el 
termini  màxim  de  3  mesos,  des  de  la  incorporació  de  la  primera  persona  investigadora 
contractada.  

 
19.2. El període  transcorregut  entre  la  data de  la primera  incorporació  i  la  incorporació de  la 

persona substituta és irrecuperable.  
 

19.3. Es podrà sol∙licitar per causes justificades un ajornament de la incorporació d’un màxim de 
tres mesos. 

 
20. Al∙legacions  

En el  termini de deu dies naturals, a comptar de  l’endemà de  fer‐se pública  la  relació provisional de  les 
persones candidates seleccionades,  les persones  interessades podran presentar, al Registre General de  la 
UAB  (planta baixa de  l’Edifici del Rectorat), adreçades al Vicerectorat d’Investigació,  les al∙legacions que 
considerin oportunes.  
  
Contra  les  resolucions  adoptades  en  resposta  a  les  al∙legacions  presentades,  les  persones  interessades 
podran interposar un recurs d’alçada al Rectorat, en el termini màxim d’un mes.  
  
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 les resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels actes impugnats.  



 
 

 
 
21. Protecció de dades  

Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i d’adjudicació de les estades.  
  
D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal,  les  persones  interessades  podran  exercir,  davant  la  Secretaria  General  de  la  Universitat 
Autònoma de Barcelona, el dret d’accés, rectificació i cancel∙lació de les seves dades.  



 
 

 
 
ANNEX 1 
 

RELACIÓ D'ESTADES CONVOCADES 
 
Departament / Institut 

 

Departament d'Enginyeria Química 

Departament de Genètica i de Microbiologia 

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia 
i de Medicina Preventiva 

Departament de Medicina i Cirurgia Animals 

Departament de Ciència Política i de Dret Públic 

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat 
Mitjana 

Departament de Filosofia 

Departament d'Economia Aplicada 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)  
 
 
 



 
 

 
 
ANNEX 2 
 
 
RECOMANACIONS PER A LA NORMALITZACIÓ DE LA SIGNATURA  I LA FILIACIÓ DELS  INVESTIGADORS DE 
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 
Havent revisat les recomanacions de la FECYT (http://www.accesowok.fecyt.es/wp‐
content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf) 
 i contrastant‐les amb com ressenyen aquesta filiació les dues bases de dades bibliogràfiques de literatura 
científica  més  destacades  del  moment,  Scopus  i  Web  of  Knowledge,  es  fa  palesa  la  recomanació  de 
ressenyar  tots  els  centres  als  quals  pertany  l’investigador  per  tal  que  aquests  puguin  ser  recollits 
correctament en els  indicadors bibliomètrics, els factors d’impacte, rànquings, etc. La diferència rau en  la 
recomanació de com fer‐ho. La correcta designació del lloc de treball afavorirà la visibilitat de la institució i 
assegurarà la fiabilitat dels indicadors bibliomètrics, els factors d’impacte, els rànquings, etc. 
 
 
Un  cop  vistes  les  dues  fórmules  –FECYT  i  Scopus/Web  of  Knowledge—creiem  que  la  manera  més 
entenedora  i que pot evitar errors d’interpretació és  la que  fan servir  les bases de dades bibliogràfiques, 
això és, posar tantes crides al costat del nom de l’autor com centres/institucions de filiació té, de manera 
que  es  puguin  entendre  com  centres  diferents.  És  important  que  el  terme  “Universitat  Autònoma  de 
Barcelona” aparegui sense cap altre adjectiu i delimitat per ambdós costats per comes o punts. 

 
Queda  exclosa  la  possibilitat  d’utilitzar  sigles  (UAB)  per  definir  la  filiació  a  la Universitat  Autònoma  de 
Barcelona, així com l’ús de la traducció a altres llengües, com l’anglès. Els cercadors utilitzen com terme de 
cerca per a la nostra universitat el següent: “Univ Autonoma de Barcelona”. D’aquesta forma la filiació en 
castellà queda correctament reflectida. 
Per altra banda, cal recordar que a banda de  les recomanacions que es puguin fer, cada revista té el seu 
propi full d’estil  i per tant,  la ressenya final dependrà de  les  indicacions que rebi  l’autor en el moment de 
presentar  l’article per a  la seva publicació. Independentment de  les condicions de  la revista,  la filiació a  la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha de ser clarament identificada.  
 
 
Recomanacions: 

1. Els autors han d’incloure SEMPRE la seva filiació a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

independentment del tipus de publicació o publicitat. 

2. La filiació ha de seguir el següent ordre: Nom del departament, centre o institut (nom complet en 

l’idioma original), institució de la qual depèn, adreça postal, ciutat i país 

3. En el cas de centres mixtos que depenen de diverses institucions es recomanable especificar el nom 

del centre i les institucions de les quals depèn 



 
 

 
4. En el cas dels investigadors dels centres hospitalaris que a més són professors universitaris, es 

recomana incloure les dues institucions. 

Exemples de citació correcta:  
 
XXXXXXX 1,3  and  YYYYYYY 2,3  
1 Department of Pathology and 2Fetal Medicine Unit, Department of Obstetrics and Gynaecology, Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, Spain 
3 Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain 
 
XXXXXXX 1,2  and  YYYYYYY 1,2  
1 Institut de Recerca ...., Hospital....., Barcelona, Spain 
2 Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain 
 
BBBBBBBB1,2  
1 – Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain;  
2 ‐ Institut Català de Recerca i d’Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain  
 
 
 



 
 

 

 

 

ANNEX 3 

FORMULARI D’AUTOEVALUACIÓ 
   
A-ESTADES EN CENTRES D’ INVESTIGACIÓ EN PAÏSOS DIFERENTS AL D’ OBTENCIÓ 
DEL DOCTORAT. 
   

NOM CENTRE D’INVESTIGACIÓ 
TEMPS D’ESTADA EN 

TRIMESTRES 
COMPLETS 

PONDERACIÓ A 
RAÓ DE 0,5 PUNTS 
PER TRIMESTRE 

1,-     

2,-     

3,-     

4,-     

 ...si cal, continueu en altre full...  
A-TOTAL ESTADES  

  
 
 
 
B- PUBLICACIONS AMB FACTOR D’IMPACTE:  
 
 
 

NOM DE LA PUBLICACIÓ ANY 
FACTOR 

D’IMPACTE 

ÍNDEX DE 
CITACIÓ  (JCR, 

ERIH, CONACYT 
ETC...) 

ORDRE DE 
SIGNATURA 

1,-     
  

2,-     
  

3,-     
  

4,-     
  

...si cal, continueu en altre full... -     
  

 



 
 

 

  

   


