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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’acorda la pròrroga
dels contractes del Programa de contractació d'investigadors predoctorals de la
Universitat de Barcelona.

Antecedents i fonaments de dret.
En data 30 de març de 2021 s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 2/2021, de 29 de
març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisis
sanitària ocasionada por el COVID-19 la Disposició Sisena de la qual regula la possibilitat
de prorrogar, per un període màxim de 5 mesos, els contractes predoctorals finançats amb
càrrec a convocatòries públiques de recursos humans en l’àmbit de la recerca, entre els
que es troba el Programa de contractació d'investigadors predoctorals en formació de la
Universitat de Barcelona, Predocs-UB, que finalitzin entre el 2 d’abril de 2021 i l’1 d’abril de
2023.
La Disposició addicional estableix també que “Aquellos contratos de trabajo de duración
determinada que hubieran prorrogado su vigencia con arreglo a lo señalado en la Disposición
adicional decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, no podrán beneficiarse de una segunda prórroga en virtud de lo indicado en esta
disposición adicional.”

En data 6 de maig de 2021 el Consell Social ha acordat l’habilitació del 20% de l’import
global de polítiques aprovat per al 2020 per a aquelles actuacions més urgents i
inajornables que considerin els òrgans de govern fins que no s’aprovi el pressupost
d’ingressos i despeses de la Universitat de Barcelona per a l’exercici 2021.
Per tal de fer possible la pròrroga dels contractes predoctorals finançats amb càrrec a la
convocatòria Predocs UB regulada en la Disposició Addicional sisena del RDL 2/2021, de
29 de març, i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent, i en especial
l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC
Primer.- Autoritzar la pròrroga excepcional dels contractes del Programa de contractació

1

Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

d'investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona d’acord amb les següents
condicions:
1. Requisits: Poden sol·licitar la pròrroga les persones que reuneixin els següents
requisits:

a. Ser beneficiari d’un ajut per a la contractació de personal investigador

predoctoral de la Universitat de Barcelona que tingui la data de finalització
prevista entre el 2 d’abril de 2021 i l’1 d’abril de 2023
b. Els contractes que hagin gaudit d’una pròrroga excepcional d’acord amb la
resolució del rector de 8 d’abril de 2020 no es poden prorrogar.
c. Poder justificar adequadament la necessitat de la pròrroga, justificant-se que
el desenvolupament de la tesis s’ha vist greument perjudicat per la situació
de crisi sanitària i estat d’alarma. No serà motiu de pròrroga exclusivament el
fet de no haver pogut desenvolupar col·laboracions docents.
2. Termini de presentació de sol·licituds: La sol·licitud de pròrroga es podrà fer a
partir del 13 d’abril de 2021 i fins a 30 dies hàbils abans de la finalització del contracte.
En cap cas s’admetran sol·licituds referides a contractes ja finalitzats.
3. Duració de la pròrroga: La duració màxima de la pròrroga serà de 5 mesos.
4. Procediment i resolució de la sol·licitud: La pròrroga l’ha de sol·licitar el beneficiari
a través del model de formulari adjunt, que ha de tenir el vistiplau del director/a de la
tesis i es presentarà al registre electrònic de la Universitat de Barcelona. La
vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en formació resoldrà la sol·licitud en
el termini màxim d’1 mes i ho notificarà a l’interessat.

Segon.- Publicar aquesta resolució en la seu electrònica i en el Portal de la transparència
de la Universitat de Barcelona.
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