
  

 

 

 

Bases de la convocatòria d’ajuts predoctorals de la 

Fundació Universitària del Bages (FUB) - Campus Manresa 

de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya  

 

1. Objecte de la convocatòria 

S’obre la primera convocatòria d’ajuts predoctorals de la Fundació Universitària del Bages (FUB) - Campus 

Manresa de la UVic-UCC, per al curs 2022-23, l’objecte de la qual és concedir dos ajuts a personal 

investigador novell que s’ha d’incorporar a un programa de doctorat de la UVic-UCC per dur a terme la 

seva tesi doctoral.  

Per poder desenvolupar la tesi doctoral, el personal investigador novell ha d’incorporar-se a un grup de 

recerca de la UVic-UCC que desenvolupi un projecte de recerca vigent i vinculat al programa de doctorat. 

El director o directora de tesi de la persona sol·licitant ha de tenir una relació laboral contractual amb la 

Fundació Universitària del Bages (FUB). 

 

2. Estructura  

Els ajuts cobreixen l’etapa de recerca del doctorat, d’una durada de tres anys, mitjançant un contracte 

avaluable cada any.  

La renovació dels ajuts per a l’any següent està condicionada a l’avaluació positiva del projecte de tesi per 

part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en el qual estigui inscrit el beneficiari de l’ajut i 

d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

 

3. Beneficiaris  

En poden ser beneficiàries les persones que compleixin els requisits següents:  

a) Complir un dels requisits d’accés al programa de doctorat previstos en l’article 6 del Reial decret 

99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  

b) En el moment de l’acceptació de l’ajut, estar admeses i matriculades amb dret a la tutela 

acadèmica, el curs 2022-23, en un dels programes de doctorat de la UVic-UCC.  

c) La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de grau, o equivalent, i del màster 

ha de ser igual o superior a 6,5 (escala 0-10) calculada d’acord amb els criteris que especifica el 

Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el 

sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial amb validesa en tot 

el territori nacional o d’acord amb els càlculs i declaracions d’equivalències en funció de la base. 

En cas que els estudis s’hagin cursat en el sistema universitari de l’Estat espanyol i la qualificació 

de l’expedient acadèmic utilitzi l’escala de 0-4, la nota mitjana s’haurà de calcular d’acord amb 

el model de Declaració de nota mitjana que la Direcció de Recerca i Innovació de UManresa 

(dri@umanresa.cat) facilitarà a qui ho demani. En el cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota 

mitjana de l’expedient acadèmic s’ha de calcular d’acord amb el que disposen les resolucions 

vigents del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’equivalències de notes mitjanes 



  

 

(http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-

universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html). 

d) El director/a de tesi de la persona sol·licitant ha d’estar vinculat contractualment a la Fundació 

Universitària del Bages. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el 

seguiment de la tesi doctoral de la persona sol·licitant. Es considerarà que no compleixen aquest 

requisit les persones en situació d’excedència, el professorat visitant i el professorat emèrit.  

e) No haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos en el 

moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

f) No estar en possessió del títol de doctor/a. 

 

4. Durada  

Els ajuts tenen una durada màxima de 3 anys a partir de la data d’incorporació i es renoven per períodes 

anuals fins a un màxim de dues vegades.  

La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i, per tant, la finalització de l'ajut. A aquests 

efectes es considera data de lectura la data en què se celebra l’acte de defensa de la tesi doctoral.  

Els contractes s’han d’iniciar com a molt tard l’1 de febrer de 2023.  

Tots els contractes han de començar el primer dia de mes.  

 

5. Quantia  

Els ajuts atorgats van destinats a finançar el salari i la quota patronal de la Seguretat Social de 

l’investigador en formació contractat. La quota patronal de la Seguretat Social que s’aporti s’ha de calcular 

d’acord amb el tipus de cotització que correspongui per a cada any.  

L’import salarial dels ajuts per al primer i segon any, curs 2022-23, és de 18.000€ bruts anuals. L’import 

de tercer any és de 18.000€ bruts anuals. Aquests imports es liquidaran en quinze mensualitats 

proporcionals al temps treballat. El pagament s’efectua mensualment, un cop vençut el mes, i s’inicia un 

cop els beneficiaris dels ajuts han presentat el document d’acceptació juntament amb tota la 

documentació que es demana al punt 13 de les bases. 

 

6. Sol·licituds i documentació  

Les persones candidates han de formalitzar la sol·licitud d’acord complimentant el formulari d’imprès 

normalitzat (https://redcap.umanresa.cat/surveys/?s=9DYKMD9N7K)i amb el vistiplau del/a director/a 

de tesi. Cal adjuntar-hi la documentació següent:  

a) Currículum de la persona candidata.  

b) Certificat de l’expedient acadèmic en el qual s’indiqui la nota mitjana en una escala de 0-10 i 

també la nota dels títols dels estudis acreditats per accedir al programa de doctorat. En el cas 

d’estudis cursats a l’estranger caldrà adjuntar la declaració d’equivalència de nota mitjana de 

l’expedient acadèmic tal com s’estableix en el punt 3.c d’aquestes bases. En el cas que la nota 

mitjana de l’expedient acadèmic sigui en una escala de 0-4, caldrà sol·licitar el formulari de 

Declaració de nota mitjana a la Direcció de Recerca i Innovació (dri@umanresa.cat). 

c) Certificat de preinscripció o de matrícula del curs 2022-23. En cas que les persones candidates 

no estiguin matriculades, poden sol·licitar un certificat de preadmissió a la Direcció de Recerca i 

Innovació de UManresa (dri@umanresa.cat) que tramitarà juntament amb l’Oficina de Doctorat 

http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://redcap.umanresa.cat/surveys/?s=9DYKMD9N7K


  

 

un document de preadmissió conforme es compleixen els requisits d’accés als estudis de 

doctorat, d’acord  amb la legislació i normatives vigents.  

d) Si escau, una còpia de la sol·licitud que s’hagi presentat aquest curs en alguna altra convocatòria 

competitiva d’ajuts predoctorals.  

Cada persona candidata sol·licitant només pot presentar una sol·licitud.  

Cada director/a de tesi només pot constar, com a tal, en una sol·licitud.  

 

7. Termini per presentar les sol·licituds  

El període de presentació de sol·licituds és del 24 d‘octubre al 25 de novembre de 2022.  

 

8. Avaluació i selecció  

Els criteris d’avaluació i selecció són els següents:  

a) Expedient acadèmic: fins a 4 punts. La valoració de l’expedient acadèmic inclou els estudis de 

grau o equivalent i de màster. Es calcula de la manera següent: 

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o titulació equivalent té un pes d’un 80% i la nota 

mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20%. Si s’accedeix al doctorat sense 

necessitat de cursar estudis de màster, només es té en compte la nota mitjana de l’expedient de 

grau o d’una titulació equivalent en un 100%. En el cas d’haver cursat més d’una carrera 

universitària o més d’un màster, només es tenen en compte les notes mitjanes ponderades dels 

ensenyaments més relacionats amb el programa de doctorat i la del màster amb el qual 

s’accedeix al doctorat.  

b) Currículum de la persona sol·licitant i altres mèrits: fins a 1 punt. En cas de tenir un o més articles 

indexats publicats o acceptats, 1 punt; en cas d’haver fet pràctiques en un centre de recerca o 

institució superior, 0,5 punts; i 0,25 per l’obtenció del premi extraordinari de grau, de màster o 

qualsevol altre premi de caire nacional o estatal.  

c) Les fonts de finançament i la capacitat formativa d’R+D+i durant els últims 5 anys del grup de 

recerca al qual s’incorporarà la persona sol·licitant: fins a 1,5 punts. S’avaluen els projectes de 

recerca competitius i la direcció de tesis doctorals en funció dels criteris d’avaluació de 

currículum del personal docent i investigador per a convocatòries internes de la UVic-UCC.  

d) Currículum del director/a de la tesi doctoral: fins a 2 punts. Es tenen en compte els criteris 

d’avaluació de currículums del personal docent investigador per a convocatòries internes de la 

UVic-UCC.  

e) Que la persona sol·licitant hagi presentat sol·licituds en alguna de les convocatòries oficials 

competitives de beques o ajuts predoctorals: 0,25 punts.  

f) Si la sol·licitud està vinculada a un grup, director/a o directors/es de tesi que no hagin obtingut 

un becari en la darrera convocatòria d’ajuts: 1,25 punts.  

 

9. Comissió avaluadora  

Les sol·licituds són avaluades per la Comissió de Recerca del Campus Manresa de la UVic-UCC, que actua 

com a comissió avaluadora i és l’òrgan competent de resolució.  

 

10. Renovacions i seguiment  



  

 

La renovació dels ajuts queda condicionada a l’avaluació positiva del projecte de tesi per part de la 

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en el qual estigui inscrit beneficiari, fins un màxim de dues 

renovacions consecutives i d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la Fundació Universitària del 

Bages. 

 

11. Termini de resolució  

Cal dictar i notificar la resolució de concessió dels ajuts com a màxim en el termini de 8 setmanes a 

comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 

12. Notificació de la resolució  

La resolució es fa pública al web del Campus Manresa i es notifica per correu electrònic a cadascuna de 

les persones sol·licitants i als seus directors/es de tesi.  

Les persones interessades poden interposar recurs en el termini de set dies naturals, a comptar a partir 

de l'endemà de la publicació de la resolució al web del Campus Manresa, davant del president de la 

Comissió de Recerca. 

 

13. Acceptació de l’ajut  

La persona beneficiaria ha de comunicar l’acceptació de l’ajut a la Direcció de Recerca i Innovació de 

UManresa abans del termini que s’estableixi en la resolució de la convocatòria.  

A més del document d’acceptació, cal aportar la documentació següent: 

a) Còpia del DNI  

b) Còpia de la matrícula de tutoria de tesi d’un programa de doctorat de la UVic-UCC  

c) Número d’afiliació de la Seguretat Social  

d) Dades bancàries 

 

14. Drets i obligacions de les parts  

Amb l’acceptació de l’ajut la persona sol·licitant gaudirà dels drets següents:  

a) Percebre l’import corresponent a l’ajut en la forma establerta en l’apartat 5 d’aquesta 

convocatòria. 

b) Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la UVic-UCC per desenvolupar amb normalitat 

els estudis de doctorat. 

c) Utilitzar els serveis que ofereix la UVic-UCC i participar en el conjunt de les seves activitats, 

d’acord amb la normativa interna de la universitat. 

Amb l’acceptació de l’ajut la persona sol·licitant es compromet a complir els deures següents:  

a) Incorporar-se al grup de recerca que correspongui, per dur a terme les activitats programades 

en el programa de doctorat o de formació en la recerca i complir els objectius del programa de 

formació i les directrius establertes pel director o directora de tesi. 

b) Atenir-se al règim intern de l’Escola de Doctorat i de la Fundació Universitària del Bages. 

c) Formalitzar anualment la matrícula de tutoria de tesi dels estudis de doctorat. 



  

 

d) Demanar autorització al vicerectorat del Campus Manresa per fer qualsevol canvi, estada de 

recerca o per a qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de l’ajut. 

e) Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina a l’apartat 16. 

f) Tota la producció científica derivada del projecte de tesi, haurà de complir les Normes per a la 

signatura de les publicacions científiques del professorat de la UVic-UCC. També caldrà fer-hi 

constar l’expressió: “Amb el suport d’un ajut predoctoral de la Fundació Universitària del Bages 

(FUB) - Campus Manresa de la UVic-UCC”. 

g) Facilitar tota la informació sol·licitada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 

pugui requerir la UVic-UCC.  

h) Llegir la tesi doctoral durant el període de gaudiment de l'ajut, o en els sis mesos posteriors a la 

finalització del tercer any de l’ajut.  

i) Presentar-se a les convocatòries de beques i ajuts de formació de personal investigador del 

Ministerio de Universidades, de la Generalitat de Catalunya, de la Comissió Europea, i 

convocatòries d’altres organismes i entitats que es publiquin en els cursos posteriors. En cas 

d’obtenció de l’ajut, renunciar a l’ajut de la UVic-UCC. L’incompliment d’aquest requisit podrà 

donar lloc a la suspensió immediata de l’ajut atorgat.  

j) Complir els drets i obligacions específics en matèria de recerca del personal investigador 

predoctoral en formació establerts en el Reial Decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova 

l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació.  

k) L'ajut és compatible amb les activitats professionals o investigadores que siguin d'interès per als 

objectius formatius de l'ajut, inclosos els complements per tasques docents o els complements 

per tasques de recerca directament associades al projecte formatiu desenvolupat per la persona 

investigadora, sempre que es compleixi el requisit establert en el punt 15 d’aquestes bases.  

l) L'ajut també és compatible amb els ajuts per a l'assistència a congressos, a reunions o a jornades 

científiques i amb els ajuts per a la realització d'estades breus de recerca i d'altres activitats 

formatives.  

L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions comportarà la retirada de l’ajut i, per tant, la finalització 

del contracte. Per part seva, la Fundació Universitària del Bages es compromet a complir els deures 

següents: 

a) Facilitar la credencial identificativa corresponent al personal investigador en formació.  

b) Formalitzar els contractes corresponents per al personal investigador en formació d’acord amb 

la legislació vigent aplicable.  

c) El director de tesi, el tutor i el grup de recerca es comprometen a proporcionar el suport necessari 

al personal investigador en règim de formació i a facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments 

o equips que calguin per desenvolupar amb normalitat la seva activitat.  

d) Vetllar pel desenvolupament adequat del programa d’ajuts predoctorals. 

e) Expedir un certificat que acrediti l’activitat docent que desenvoluparà l’investigador en formació 

durant. 

 

15. Incompatibilitats de l’ajut  

La condició de persona investigadora en formació d’aquest programa és incompatible amb vinculacions 

contractuals o estatutàries i amb altres ajuts equivalents que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la 

recerca i, en general, qualsevol altra percepció salarial que tingui horaris coincidents amb els de l’activitat 

formativa o de recerca o que pugui afectar la finalitat de l’ajut. En el supòsit d’incompatibilitat 

sobrevinguda, la Fundació Universitària del Bages revocarà l’ajut.  

Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques docents (cursos, conferències o 

ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades a la recerca duta a terme pel 



  

 

personal investigador en formació, sempre que siguin de caràcter esporàdic i no habitual. Les percepcions 

per les activitats esmentades no podran superar el 30% de l’import anual íntegre del contracte. En 

qualsevol cas, caldrà presentar una sol·licitud al Vicerectorat del Campus Manresa.  

El fet d’haver gaudit d’un ajut predoctoral d’investigació no determina cap tipus de compromís de la 

Fundació Universitària del Bages en relació amb la posterior incorporació de la persona beneficiària a la 

plantilla de la Universitat.  

 

16. Docència  

L’acceptació de l’ajut implica que el beneficiari podrà participar durant el període becat en un programa 

de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins a 60 hores anuals i un màxim de 180 

hores durant l’extensió total del contracte predoctoral.  

Aquesta col·laboració docent serà en activitats dirigides, pràctiques, tutories, etc, però en cap cas no 

significa responsabilitat del personal investigador en formació sobre l’assignatura ni sobre la seva 

programació i no ha d’interferir en el desenvolupament del seu treball de recerca.  

Aquestes col·laboracions seran certificades pels departaments implicats a efectes de currículum del 

beneficiari de l’ajut.  

 

Manresa, 14 d’octubre de 2022 
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