
  

Resolució de la Convocatòria complementària requalificació sistema universitari 
espanyol per a 2021-2023  

Modalitat B. Ajuts per a la requalificació del professorat funcionari i contractat 
Antecedents 

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Universitats, va aprovar a la seva reunió de 20 d’abril 
de 2021 el Reial decret 289/2021, de 20 d’abril, pel que es regula la concessió directa de subvencions a 
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol (publicat al BOE núm. 96 de 
22 d’abril de 2021). Aquest reial decret instrumenta la inversió C21.14 “Formació i capacitació del personal 
docent i investigador”. Es tracta d’una inversió de caràcter pluriennal adreçada a la requalificació del 
sistema universitari espanyol a través de la promoció de la formació dels seus joves doctors, del foment 
de la mobilitat del seu personal docent i investigador per a la requalificació del professorat funcionari i 
contractat i l’atracció del talent internacional. 

Fonaments de dret 

Pel Reial Decret 289/2021, de 20 d’abril, es regula la concessió directa de subvencions a universitats 
públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol.  
 
Per l’Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig es concedeixen les subvencions previstes en el Reial Decret 
289/2021, de 20 d’abril. 
  
Per Acord CG/2022/03/27, de 5 d’abril de 2022, del Consell de Govern, s'aprova la convocatòria 
complementària d’ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023, en les 
modalitats: Ajuts Margarita Salas, Ajuts per a la requalificació del professorat universitari i ajudes Maria 
Zambrano 
 
Finalitzat el termini d’al·legacions i un cop valorades per les comissions d’avaluació corresponents, el 
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, 
 
RESOL: 
 
Publicar l’adjudicació definitiva dels ajuts per a la requalificació del professorat funcionari i contractat. 
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Recursos 

Contra aquesta resolució, les persones interessades podran interposar un recurs preceptiu d’alçada 
davant el rector, en el termini d’un mes comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la 
present resolució. 
  
Si s’ultrapassa el termini tres mesos sense que el rector hagi dictat i notificat la resolució del recurs 
d’alçada s’entendrà presumptament desestimat per silenci administratiu i l’interessat tindrà la possibilitat 
d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. 
 
 
 
 
 
Miguel Soriano Ibañez  
Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador Universitat Politècnica de Catalunya 
p.d. competència rector, segons Resol. 38-2021-38/24 (DOGC 8443, 25.6.2021) 
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