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El 20 de desembre de 2021 es va dictar resolució de la convocatòria PREDOCS UB on es 
convocaven contractes Predoctorals per al curs 2022/2023 i s’establia el termini de presentació de 
sol·licituds del 17 de gener a l’11 de febrer de 2022. 

Fins a data d’avui ha hagut un volum de sol·licituds inesperades i  s’estan produint dificultats 
tècniques en l’aplicatiu de les sol·licituds, especialment en el que fa referència a la identificació de 
les persones sol·licitants i a la localització de les seves dades.  

S’està treballant per tal de poder resoldre tots aquests problemes de manera que cap persona 
sol·licitant resulti perjudicada, per la qual cosa, 

 RESOLC: 

1r. Que s’ampliï el termini esmeni la data de finalització de presentació de sol·licituds que consta a 
la base 4.3 de la convocatòria i es canviï on digui "11 de febrer de 2022” per "18 de febrer de 2022 
a les 00.00". 

2n. Que es comuniqui aquesta resolució a la Cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant  i es publiqui a la 
pàgina web: APIF- Ajuts Predoctorals - UB  i a la seu electrònica. 

Per delegació, 

 

 

Maria Feliu Torruella 

Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats 
legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord 
amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà 
interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix 
l’article 46 de l’esmentada Llei.  
 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar 
des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats 
legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 

http://www.ub.edu/beques/3rcicle/PREDOCSUB/index.html
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