
 
 

1 
 

RESOLUCIÓ 01132/2020 d’28 de juliol    PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES DEL PROCÉS 
SELECTIU EXTERN PER A LA CONTRACTACIÓ DE  PERSONAL LABORAL (TIPOLOGIA 
CONTRACTUAL: CONTRATE  PREDOCTORAL)  PER A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA  
 
 
PRIMERA: OBJECTE 
 
El present procés selectiu té com a finalitat el proveïment d’Ajuts per a la contractació de  estudiants 
predoctorals a les següents unitats:  
 

 

 CITCEA CODI 404-946 

 
publicat a la web de la UPC: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-
predoctorals/vols-iniciar-el-doctorat i que forma part integrant de la present convocatòria. 

 
SEGONA: CONDICIONS GENERALS DELS ASPIRANTS 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria es fomentar la formació d’investigadors i investigadores mitjançant la 
dedicació a temps complet als estudis conduents a l’obtenció del títol de Doctor atorgant un ajut al 
candidat seleccionat que es materialitzarà amb la formalització d’un contracte predoctoral  regulat a 
l’article 21 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació Aquesta 
convocatòria s’adapta a l’esmentada llei i respecta els principis de publicitat, mèrit i capacitat descrits en 
el marc regulador. 
 
Per prendre part en el present concurs, les persones candidates han de reunir les condicions generals 
següents: 
 

 Estar en possessió del títol oficial universitari espanyol, o titulació considerada equivalent en 
sistemes universitaris estrangers, que doni accés als estudis de doctorat d’acord al que disposa 
l’article 6 del Reial Decret 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat. 

 Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol , o d’un altre país integrant de l’Espai 
Europeu 

d’Educació Superior, que habiliti per l’accés al màster d’acord amb el que estableix l’article 16 
del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el 
conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster. 

 Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme 
a les normes de dret comunitari, sigui d’ almenys 300 crèdits ECTS, amb l’obligatorietat de 
cursar complements de formació tal i com estableix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011 de 28 
de gener, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en 
recerca. 

 Estar admès/sa en un programa de Doctorat en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

 En el moment de la signatura del contracte  i durant la vigència del mateix, estar matriculat/da en 
un Programa de Doctorat amb l’objectiu de realitzar la tesi doctoral. 
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TERCERA: SOL·LICITUDS 
 

L’enllaç a les ofertes incloses en aquestes bases es: https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-
recerca/ofertes-predoctorals/vols-iniciar-el-doctorat 

 
La sol·licitud, s’ha d’omplir a:  
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal.  
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent, en format PDF, i annexada en el propi 
formulari: 

 Fotocòpia del DNI o  NIE.  
 Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria. 
 Currículum vitae detallat en alguna de les llengües de treball i de comunicació que la UPC 

estableix en el seu  Pla de Llengües aprovat pel Consell de Govern: català, castellà o angles.  
 Altres documents acreditatius dels mèrits que al·legueu (estudis, experiència,  cursos 

d’especialització, idiomes, etc.). 
 Carta d’acceptació al programa de doctoral i, si es té matricula de tutoria de tesi. 

 
 
Les incidències que puguin sorgir durant el procés d’inscripció s’han de reportar al correu electrònic: 
concursos.psr@upc.edu 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza  1 de setembre de 2020. 
 
Segons el que disposa el Decret 66/1999, de 9 de març, s’estableixen les garanties necessàries per a 
facilitar la integració a la funció pública de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la 
resta d’aspirants. 
 
Les persones aspirants que vulguin fer valer la seva condició de discapacitades caldrà que presentin una 
certificació dels òrgans competents de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Departament de 
Benestar i Família, Generalitat de Catalunya, que acrediti aquesta condició i la compatibilitat per a dur a 
terme les tasques que corresponen al lloc de treball o per a realitzar les proves. 
 
 
QUARTA: DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
En el termini de 5 dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se pública la priorització provisional, les 
persones interessades poden presentar al Servei de Personal les al·legacions que es considerin oportunes. 
Les al·legacions s’hauran de presentar en algun dels registres de la UPC o per qualsevol dels 
procediments previstos a l’art. 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per Llei 4/1999, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El/La 
Vicerector/a les resoldrà en el terminis de 10 dies naturals. 
 
Una vegada es publiqui la priorització definitiva es podrà presentar recurs de reposició en el termini de 10 
dies naturals. D’acord amb el que es preveu a 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 resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució dels 
actes impugnats. 
 
La resolució es comunicarà al web https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-
predoctorals/convocatories-especifiques-upc/convocatories-predoctorals-obertes  i es notificarà als/les 
beneficiaris/beneficiàries a l’adreça electrònica que hagin fet constar a la sol·licitud. Cas que només 
s’hagi presentat un/a candidat/ta la publicació es considerarà definitiva. 
 
Per  ser contractades les persones seleccionades hauran d’acreditar haver formalitzat la matrícula dels 
estudis de doctorat en els que han estat admesos. 
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CINQUENA: RESULTAT  
 

La proposta de resolució de la convocatòria serà elevada al rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya per a la contractació corresponent. Aquesta resolució  és farà pública a 
https://rdi.upc.edu/ca/uaslr/vols-dedicar-te-a-la-recerca/ofertes-predoctorals/vols-iniciar-el-doctorat 

 
SISENA: RECLAMACIONS 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació, 
davant el Jutjat Contenciós de Barcelona o del corresponent al seu domicili, a la seva elecció, sense 
perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, 
en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.  
 

SETENA: NORMATIVA REGULADORA 

La present convocatòria es regeix pel Conveni col·lectiu del PDI. 

Barcelona, 28 de juliol de 2020 

Vicerector de Política Científica 

 
Luca Pelà 
 
 
 
 
 
Per delegació de competència del rector 
Resolució 122/2020, de 28 de gener 
(DOGC núm. 8082 - 11.3.2020) 
 
 
 
 
 
 
 


