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RESOLUCIÓ de concessió de contractes de personal investigador predoctoral en 
formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2019/2020, en substitució 
de vacants produïdes per renúncies. 
 
 
En data 16 d’octubre de 2020 es va resoldre la concessió de contractes de personal 
investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 
2019/2020, que havien estat convocats en data 20 de desembre de 2019. 
 
Atès que s’han produït vacants com a conseqüència de renúncies i d’acord amb la base 
14 de l’esmentada convocatòria, en la qual s’estableix el termini màxim per substituir 
aquestes vacants, així com el procediment de substitució, d’acord amb l’ordre de 
priorització de les persones sol·licitants. 
 
Per tot l’anterior, i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent, 
 
 
RESOLC: 
 
Concedir contractes de personal investigador predoctoral en formació de la Universitat 
de Barcelona (PREDOCS-UB) 2019/2020, en substitució de vacants produïdes, a les 
persones relacionades a l’annex següent, per al període comprés entre l’1 d’abril de 2021 
i el 31 de març de 2024. 
 
 

La vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Feliu Torruella 
 
 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’art. 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 a la 
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 48 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 
 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar 
des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el recurs 

contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.  



 

 
 

ANNEX 
 
 

Substitució de vacants produïdes 

 

ID DEPARTAMENT 

46740212A 5056000 - Departament d'Arts Visuals i Disseny 

46498260B 5156200 - Departament d'Història i Arqueologia 

47919999M 5256100 - Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 

54032745H 5656100 - Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

77793703K 5656200 - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 

Y7209387M 5656200 - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 

73657546T 5656300 - Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística 

53297818X 5660500 - Institut de Biomedicina 

47897946D 5756100 - Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica 

47918352Z 6056000 - Departament de Biomedicina 

Y6314594G 6056000 - Departament de Biomedicina 

47334047R 6056200 - Departament de Medicina 

46958391G 6256000 - Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació 
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