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RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019 de concessió d’Ajuts de Personal Investigador 
predoctoral en Formació (APIF) per a doctorands de la Universitat de Barcelona, 
convocatòria 2018-2019, en substitució de vacants produïdes per renúncies. 
 
 
En data 22 de febrer de 2019 es va resoldre la concessió d’Ajuts de Personal 
Investigador predoctoral en Formació (APIF), convocatòria 2018-2019, per a doctorands 
de la Universitat de Barcelona, que havien estat convocats en data 4 d’octubre de 2018. 
 
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 els Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF), de la 
convocatòria 2018-2019, en substitució de vacants produïdes, a les persones 
relacionades a l’annex següent, per al període comprés entre l’1 de juny de 2019 i el 31 
de maig de 2022, amb una dotació econòmica mensual de 1.173,00 euros a més de la 
matrícula gratuïta dels estudis de doctorat d’acord amb la base 4 de la convocatòria. 
 
 
Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca 
 
 
 
 
 
 
 
Francesc Xavier Roigé Ventura 
 
Barcelona, 10 de maig de 2019 
 
 
 
 
 
 
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 
  

48105545X 5356100 - DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU, DRET PROCESSAL I 
DRET FINANCER I TRIBUTARI 

41528975Z 5657100 - DEPARTAMENT DE DINÀMICA DE LA TERRA I DE L'OCEÀ 

39445226L 5756000 - DEPARTAMENT DE CIÈNCIA DE MATERIALS I QUÍMICA FÍSICA 

47866359R 5756100 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA ANALÍTICA 

AP1965426 5756100 - DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA ANALÍTICA 

Y5722074X 5757300 - DEPARTAMENT DE FÍSICA APLICADA 

72548736C 5760500 - INSTITUT DE CIÈNCIES DEL COSMOS 

53295919C 5760900 - INSTITUT DE RECERCA EN SISTEMES COMPLEXOS 

47976480K 6256100 - DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA CLÍNICA I PSICOBIOLOGIA 

43198279R 6556000 - DEPARTAMENT D'HISTÒRIA ECONÒMICA, INSTITUCIONS, 
POLÍTICA I ECONOMIA MUNDIAL 

47772287E 6660100 - INSTITUT DE RECERCA EN EDUCACIÓ 

P13612244 5256000 – DEPARTAMENT DE LLENGÜES I LITERATURES MODERNES I 
D’ESTUDIS ANGLESOS 
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