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 RESOLUCIÓ DE 5 DE MARÇ DE 2020, MITJANÇANT LA QUAL ES FA PÚBLICA 

LA LLISTA DE SOLꞏLICITUDS PRIORITZADES CORRESPONENTS A LA 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE SUPORT A DEPARTAMENTS I UNITATS DE 
RECERCA UNIVERSITARIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ A CATALUNYA, PER A 
L’ANY 2020 (FI-SDUR), CONVOCADES PER L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS 
UNIVERSITARIS I DE RECERCA 
 
 
 
La resolució EMC/2703/2019, de 17 d’octubre de 2019 aprovà les bases reguladores dels ajuts 
de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal 
investigador predoctoral en formació a Catalunya, per a l’any 2020 (FI-SDUR), convocades per 
l’AGAUR. 
 
D’acord amb  l’establert a la base 12 i d’acord amb els criteris de priorització de les solꞏlicituds, 
aprovades per la Comissió de Recerca d’aquesta Universitat, en la sessió del 27 de novembre 
de 2019, i 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: 
 
1. Fer pública la llista de solꞏlicituds prioritzades. 
2. Les persones interessades disposaran de 10 dies per a presentar les alꞏlegacions que 

estimin oportunes. Passat aquest termini, i un cop resoltes les alꞏlegacions, l’AGAUR 
resoldrà l’adjudicació dels ajuts.  

3. El termini de presentació d’alꞏlegacions serà del 6 al 19 de març de 2020.   
 
Barcelona, 5 de març de 2020 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Roigé Ventura 
Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca 

 
 
 
 
 
Contra aquesta  proposta de resolució, les persones interessades poden formular les alꞏlegacions i/o presentar els documents 
o justificacions que estimin convenients, en el termini indicat al punt 3 de la resolució. 
 


		2020-03-05T13:41:55+0100
	ROIGE VENTURA FRANCESC XAVIER - 38061627P




