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RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2019 per la qual es fa pública la convocatòria del programa de 
contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 2019-2020 
 
 

L’article 134 dels vigents Estatuts de la Universitat de Barcelona disposa que dins de les seves disponibilitats 
pressupostàries, la Universitat de Barcelona ha de preveure la concessió de beques i ajuts, especialment per facilitar 
la introducció dels estudiants a les tasques de recerca. 

 

La Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona, en data  27 de novembre, va aprovar les bases de la 
convocatòria  (Annex I), la distribució per departaments i instituts de recerca de la UB (Annex III) i els criteris 
d’avaluació i priorització de les sol·licituds d’ajuts del programa PREDOCS-UB (Annex II).  

 

La Comissió Econòmica del Consell Social, en sessió de data 10 de desembre de 2019 i la Comissió Econòmica del 
Consell de Govern, en sessió de data 29 de novembre de varen acordar autoritzar una despesa plurianual de 
2.949.317,10 euros per finançar els ajuts d’aquesta convocatòria, condicionades a la disponibilitat real de dotació 
pressupostària en cadascú dels exercicis econòmics. Així mateix, aquest programa finançarà també les despeses 
per a estades breus a Espanya i a l’estranger i les matrícules de doctorat. 

 

En virtut de les competències que em confereix la legislació vigent, i en especial la delegació de competències 
efectuada pel rector de la Universitat de Barcelona, 

 

RESOLC 

Primer.- Convocar els ajuts els ajuts per contractes predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB), 
que es regiran per les bases que es publiquen com a annex I, i es distribuiran d’acord amb l’annex III.  

 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 13 de gener al 12 de febrer de 2020. 

 

Segon.- Que el finançament de la despesa dels ajuts convocats es va autoritzar per acord de la Comissió Econòmica 
del Consell Social de data 10 de desembre per un import plurianual de 2.949.317,10 euros, i es farà amb càrrec al 
centre gestor 10020002147000 i posicions pressupostàries D/134000100/P2020G/G00 (any 2020); 
D/134000100/P2021G/G00 (any 2021); D/134000100/P2022G/G00 (any 2022); 
D/134000100/P2023G/G00 (any 2023), programa AR00APIF, i D/482000500/P2022G/G00 – AR00APIF 
(any 2022), pels ajuts per a estades breus.  D’acord amb les possibilitats pressupostàries, s’habilitaran les 
partides corresponents dels pressupostos dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023. 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució a la Cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant per tal que faci la difusió que 
s’escaigui. 

 

Barcelona, 20 de desembre de 2019. 

Per delegació, 

 

 

 

Francesc Xavier Roigé Ventura 

Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca 
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