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RESOLUCIÓ d’ampliació de termini per a la incorporació de beneficiaris estrangers pendents de la obtenció 
del permís de treball de la  convocatòria del programa de contractació d’investigadors predoctorals de la 
Universitat de Barcelona (PREDOCS-UB) 2019  
 
 

 
RELACIÓ DE FETS  
  

1. En data 16 d’octubre de 2020 es va resoldre la convocatòria d’ajuts PREDOCS UB de 
data 20 de desembre de 2019, segons resolució del vicerector de Doctorat i Promoció de la 
Recerca.  
2. La base 4.5.2 de la convocatòria estableix: Les persones estrangeres no comunitàries 
que estiguin pendents de formalitzar el permís de treball poden formalitzar el contracte 
fins a l’1 de febrer de 2021. 
3. Atesa la situació produïda com a conseqüència de la COVID 19, no ha estat possible 
l’obtenció del permís de treball de les persones adjudicatàries extracomunitàries en el termini 
indicat a la convocatòria, tot i estar actualment en tràmit. 

  
FONAMENTS DE DRET  
  

1. La vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació té competències per poder 
ajornar el mencionat termini. 
2. La base 4.6 de la convocatòria estableix que les substitucions per renuncies de les persones 
adjudicatàries es podrà fer fins 6 mesos després de la resolució de concessió, es a dir el 16 
d’abril de 2021.  

 
A la vista dels fets anteriorment esmentats, 
  
RESOLC  
  

Ampliar el termini per a la formalització del contractes dels beneficiaris estrangers  fins el 16 
d’abril de 2021, darrera data en què es podran formalitzar contractes com a conseqüència de 
les diferents substitucions per renúncies. 

  
 
 
 
  
 
  
Maria Feliu Torruella 
Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació 
  

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de fa seva immediata executivitat, d'acord amb l’article 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de lajurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu de Barcelona. El recurs espodrà interposar eneltermini de dosmesos, 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 altrerecurs que considereu procedent. No 
obstant, elsinteressatspodran optar perinterposar contra aquesta resolució unrecurs de reposició, eneltermini d'unmes, a comptardesdel’endemà 
de la data de la notificació,davantelmateixòrganquel'ha dictada.Enaquestcas,noespodràinterposar el 
recurscontenciósadministratiuentantnorecaiguiresolucióexpressaopresumptadelrecursdereposició,d'acordamballòque disposenelsarticles 123 i 
següents delaLlei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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