
  
 

  
 

 

Convocatòria per a la concessió de projectes de recerca amb 
investigadors convidats de prestigi reconegut  

(Actuacions per dur a terme l’any 2022) 
 
 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la realització de projectes de recerca a la UIB 
en col·laboració amb investigadors doctors de prestigi que desenvolupin la seva tasca 
professional en universitats o centres d’investigació estrangers. Les actuacions finançables en 
el marc d’aquests projectes són, exclusivament, les estades breus dels investigadors doctors 
de prestigi a la UIB per períodes d’entre 3 setmanes i 3 mesos. Les sol·licituds de projectes 
són presentades per investigadors doctors de la UIB, que en seran els investigadors 
responsables. 

1. Els investigadors convidats (IC) membres d’aquests projectes han de ser investigadors de 
prestigi reconegut, en possessió del títol de doctor, i que desenvolupen la seva tasca 
professional en universitats o centres d’investigació estrangers.  

1.1. Els IC hauran de signar, en un únic document, la seva incorporació i el seu 
compromís de finalització d’estada. 

1.2. Els IC hauran de presentar, en el moment de la seva incorporació a la UIB, un 
document de la institució d’origen on s’autoritzi l’estada a la UIB.  

Els tràmits a què fan referència els expositius anteriors s’han de fer a l’Oficina de Suport a la 
Recerca (OSR). 

2. Poden sol·licitar aquests projectes els professors de la UIB que pertanyin als cossos 
docents, de carrera i interins; professors de la UIB en règim laboral: professor contractat 
doctor, de plantilla i interins, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat 
estrangera, professor ajudant doctor; investigadors, vinculats contractualment a la UIB, dels 
programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo; investigadors d’un Organisme 
Públic d’investigació (OPI) adscrits a un Institut Universitari de Recerca (IUR) de la UIB. La 
sol·licitud del projecte amb l’IC es tramitarà a través de la unitat d’adscripció (departament o 
IUR) de l’investigador sol·licitant.  

2.1. Un mateix IC només podrà presentar una sol·licitud. Totes les sol·licituds seran 
avaluades per la Comissió Avaluadora de l’OSR. 

2.2. Un mateix investigador responsable podrà obtenir projectes en aquest programa per 
un màxim de cinc mesos d’estades d’IC cada dos anys. 

2.3. Un mateix IC no podrà esser beneficiari d’estades finançades per projectes concedits 
en convocatòries consecutives d’aquest programa. 

3. La durada mínima de les estades que es podran finançar amb els projectes concedits és de 
tres setmanes i la màxima de tres mesos, a realitzar de manera ininterrompuda.  

IMPORTANT: Les actuacions de recerca vinculades a la mobilitat són de les més afectades 
per les restriccions de mobilitat que s'han produït arreu del món degudes a la pandèmia 
provocada per la COVID-19. Conscients de la situació, i amb l’objectiu de seguir promovent la 
internacionalització de la recerca a la UIB i impulsar la recuperació de l’activitat investigadora 
internacional en els propers mesos, el Vicerectorat de Política Científica i Investigació 
modifica la convocatòria a l’empara de la situació d’excepcionalitat i sens perjudici dels 
afectats en els termes següents: 

El període d’execució dels projectes -i per tant les estades finançades- s’ha d’emmarcar 
durant tot l’any 2022 (de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022).  



3.1. Els IC s’han d’incorporar en el període previst, excepte causes degudament 
justificades. En cas de no poder assolir els objectius del projecte, o de no poder realitzar 
l’estada en el període concedit, s’ha de comunicar el canvi, amb antelació suficient, 
mitjançant escrit raonat dirigit al Vicerectorat amb competències d’Investigació. Així 
mateix, si l’estada no es pot realitzar també s’haurà de comunicar al Vicerectorat. 

4. La quantia dels ajuts que es concediran per a la realització dels projectes es fixarà en 
funció de la categoria professional del IC candidat. A aquests efectes, s’estableixen dues 
categories: nivell 1, assimilable a CU, amb una dotació mensual íntegra de 3.025,75 euros; i 
nivell 2, assimilable a TU, amb una dotació mensual íntegra de 2.453,82 euros. Aquestes 
quantitats tindran les retencions fiscals que pertoquin. La Universitat de les Illes Balears 
subscriurà l’assegurança pertinent en tots els casos. 

5. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març de 2022. Les 
sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari 
(cra. de Valldemossa, km 7,5) o a les unitats de registre en funcionament als distints centres 
de la UIB, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 
de novembre (FOU núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del 
Registre de la Universitat de les Illes Balears. 

6. La sol·licitud, juntament amb la convocatòria, i el model de la memòria d’objectius i 
activitats del projecte de recerca que s’ha d’adjuntar, se poden trobar a l’adreça: 
http://www.uib.cat/recerca/ajuts/. 

7. Si no hi ha disponibilitat pressupostària per finançar totes les sol·licituds presentades, 
s’aplicarà el barem següent:  

7.1. El curriculum vitae de l’IC (un màxim de 10 punts). S’eliminaran els candidats amb 
puntuació inferior a 3 en aquest apartat. 

7.2. La productivitat científica de l’IP, referida als darrers cinc anys anteriors a l’any de la 
convocatòria (un màxim de 5 punts). Les valoracions es faran seguint el barem del GREC 
(avaluació quantitativa de l’activitat investigadora) amb les dades incloses per 
l’investigador en el seu currículum. 

7.3. Les publicacions científiques conjuntes entre l’investigador convidat i algun membre 
o membres del grup de recerca al qual pertany l'investigador que convida (un màxim de 5 
punts). Per avaluar aquest punt l’investigador sol·licitant ha d’especificar, a la memòria 
presentada, quines publicacions compleixen aquest requisit. 

7.4. Els ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l'investigador sol·licitant 
referida als darrers cinc anys anteriors a l’any de la convocatòria (un màxim de 5 punts). 
S’utilitzarà la informació que hi ha al GREC als apartats projectes de recerca. 

7.5. Puntuacions addicionals:  

— 5 punts addicionals si la sol·licitud ha estat denegada per motius pressupostaris a 
la convocatòria immediatament anterior i 10 punts addicionals si ha estat denegada a 
les dues convocatòries immediatament anteriors. 

— 5 punts addicionals si la durada de l’estada proposada és de dos mesos o inferior. 

— 5 punts addicionals si l’actual sol·licitud significarà en cas de concessió el primer 
projecte en el que participa l’IC d’aquest programa, 2 punts si l’IC ja ha participat en 
únicament un projecte d’aquest programa com a IC. 

7.6. Tindran preferència aquelles sol·licituds en les quals la data d’obtenció del títol de 
doctorat de l’IC sigui anterior a l’1 de gener de 2016. 

8. La Comissió Avaluadora de l’OSR, un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la llista 
prioritzada al Consell de Direcció el qual publicarà una Resolució provisional en el termini 
màxim d’un mes des de la finalització del període de presentació de sol·licituds. A partir de 
l’endemà de la data de publicació de la Resolució provisional, s’obrirà un termini de 10 dies 
per presentar al·legacions, que seran resoltes en un termini màxim de 10 dies a comptar des 
de la data de tancament del període d’al·legacions. Aquesta informació es podrà consultar a 
http://www.uib.cat/recerca/ajuts/. El Consell de Direcció trametrà al Consell de Govern la 
Resolució per a la seva aprovació definitiva. 



9. Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres 
de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta convocatòria apareguin en 
gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons 
el sexe del titular de qui es tracti. 

10.  La present convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin, es poden 
impugnar en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

En cas de discrepància de la convocatòria entre les versions en català, castellà o anglès, la 
versió en català serà la que es tindrà en compte a efectes d’interpretació. Així mateix, en cas 
de discrepància, s’habilita a la Comissió Avaluadora de l’OSR a interpretar el text de la 
convocatòria. 

El Vicerector de Política Científica i Investigació, 
 
 
 
 
 
Víctor Homar Santaner 
 
Palma, 1 de març de 2022 
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