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RESOLUC1Ó DE 22 DE FEBRER DE 2019, DE CONCESSIÓ D'AJUTS DE PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (APIF) PER A DOCTORANDS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA 2018-2019

La resolució de 4 d'octubre de 2018, aprovà les bases reguladores pera la concessió ¡ renovaciõ dels Ajuts de
Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF) per a doctorands de Ta Universitat de Barcelona,
corresponents ala convocatôria 2018-2019.

D'acord amb l'establert a Ia base 8.8 de Ia convocatòria de 4 d'octubre de 2018 Ia Comissió de Recerca
d'aquesta Universitat, en la sessió del 13 de desembre de 2018, ha aprovat Ia proposta d'adjudicació, on
consten les persones prioritzades, denegades i excloses, i s'ha atorgat un termini de 10 dies pera presentar Ies
aIlegacions que les persones interessades consideren oportunes.

Per això, en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent, i en especial Ia delegació de
competències efectuada pel rector de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:

1. Concedir els Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació de la convocatória 2018-2019, a les
persones relacionades en l'annex 1, per aI periode comprés entre 11 d'abril de 2019 i eI 31 de març de
2022, amb una dotació económica mensual de 1.173 €, a més de la exempció del pagament de [import de
les taxes de direcció, tutela i avaluació de la tesi doctoral, d'acord amb eI que estableixen les bases 3 i 4
de Ia convocatória. Aixi mateix, els beneflciaris extracomunitaris que estiguin pendents de formalitzar el
seu premis de treball, disposaran fins el dia 1 d'octubre per formalitzar eI seu contracte, d'acord amb el
que estableix la base 9 de I'esmentada convocatòria. Cas d'haver gaudit d'altres beques o ajuts de
naturalesa equivalent, es descomptarà el temps gaudit del periode màxim de I'ajut, d'acord amb lestablert
a l'apartat j de la base 6 de la convocatòria

2. Les persones relacionades en I'annex 1, i no concedides, romandran en llista d'espera per ordre de
puntuació i subjectes a possibles substitucions per renúncies, fins a un màxim de 6 mesos des de la
publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que estableix la base 14 de la convocatòria.

3. Les solhcituds relacionades en Vannexll s'entendran excloses pels motius que s'especifiquen,
4. Les persones beneficiàries disposen d'un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la

publicació d'aquesta resolució, per formalitzar l'acceptació de l'ajut.

Barcelona, 22 de febrer de 2019

Francesc Xavier Roigé Ventura Viccrcctoiat cie Doctorat
Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca l'ronmciá dc Ia Rccercn

Conlra squesta resolució que esgota Ia via administrativa, independentment defaseva immedtata executivitae. dacoedambl'article 8 de la LIei 29/1998, de 13 dejulioi. reguladora de Ia
jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant eljutjat contencló.administratiu de BarcelonaEl recurs espodrà interposar en el
termini de dosmesos, comptar des de lendemà a Ia notificació de ta resotuciõ, segons et que estableix hrlicle 48 de resmentada Ilei. Tanté podeu interposar qualsevol altre
recurs que considereu procedens No obstant, ets interestatspodran optar perinterposar contra aquesta resotuciò un recurs dereposició, enel termini dun mes a comptardesde
L'endemàdeWatadelanotiiicaciódavantelmateixàrganquefhadictadaEnaquestcasnoespodràinterpncar elrecurscontenciósadministratiuentantnorecaiguiresolucióexpressao

presumpta del recurs de reposició, dacord amb atlä que disposen els artictes iR i següents de la Llei 39/2015, d1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracìons públiques.

Mcmbrc de Ia Reconci>æment intertsncitstiisl dc I'exccl-Ièncüu
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