
 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article 
8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de l’esmentada Llei. 
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RESOLUCIÓ D’ESMENA PER ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D’INVESTIGADORS PREDOCTORALS DE LA UB (PREDOCS UB)DE 
DATA 16 D’OCTUBRE DE 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. En data 16 d’octubre de 2020 es va publicar la resolució de concessió de la convocatòria del 
programa de contractació d’investigadors predoctorals de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-
UB), per a doctorands de la Universitat de Barcelona, corresponents a la convocatòria 2019-2020.  

2. En data 4 de novembre, arran d’una reclamació realitzada pel Sr. Javier Rodríguez-Ferreiro 
referida a la sol·licitud de la seva doctoranda, la Sra. Marta Natalia Torres Domínguez, revisem 
l’avaluació de la seva sol·licitud presentada pel departament de Cognició, Desenvolupament i 
Psicologia de l’Educació.  

3. Es comprova en el moment de la revisió, que tal i com estableixen els criteris de priorització la 
puntuació atorgada als mèrits curriculars ha estat 0 perquè en comprovar el projecte presentat, 
la secció de personal investigador va interpretar que aquest pertanyia a l’Institut de 
Neurociències. Comprovat de nou el projecte es veu que va haver un error i el projecte presentat 
està totalment adscrit a la UB, amb la qual cosa procedeix l’avaluació dels seus mèrits curriculars 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

D’acord amb l’establert a l’apartat 1r dels criteris d’avaluació i priorització de les sol·licituds d’ajuts 
de personal investigador en formació (PREDOCS UB) per a doctorands de la Universitat de Barcelona 
i d’acord amb l’exposat a la relació de fets, 
 

 
RESOLC 
 

• Primer. Esmenar l’error material i atorgar la puntuació que li corresponia per currículum a la Sra. 
Marta Natàlia Torres Domínguez, la suma total de la qual són 0,8 punts. Amb la suma de la 
puntuació la persona de referència té una puntuació total final de 8,702, enlloc de 7,902 que se 
li havia atorgat inicialment. 

• Segon. Esmenar la resolució de concessió dels ajuts, situant a la Sra. Marta Natàlia Torres en el 
lloc que li correspon d’acord amb la puntuació mencionada en el punt anterior. La Sra. passa 
d’estar en la posició 7 de l’ordre de priorització a la posició 3 de l’ordre de priorització del 
departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació.  

• Tercer. Notificar la present resolució a la cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant i fer pública la 
resolució a la pàgina web de Beques i Ajuts a l’Estudiant. 
 

Barcelona 
 
 
 
 
 
 
Dra. Maria Feliu Torruella 
Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació 
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