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CONVOCATÒRIES D’AJUTS PER REALITZAR ESTADES FORMATIVES A ESPANYA I 
L’ESTRANGER L’ANY 2019 PELS BENEFICIARIS D’UN AJUT APIF 
 
 
Revisades les sol·licituds d’ajuts per realitzar estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 
2019, corresponents a la convocatòria d’estades adreçada als beneficiaris d’un ajut APIF i d’acord 
amb allò que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, i les bases de la convocatòria, us requerim que trameteu els 
documents o justificants que s’indiquen a continuació del 2 al 15 d’abril d’enguany. De no fer-ho així, 
s’entendrà que desistiu de la vostra petició prèvia resolució dictada a l’efecte. 
 
Aquesta documentació, així com qualsevol aclariment que vulgueu formular, haurà de ser presentada 
a Beques i Ajuts a l’Estudiant (Beques de Personal Investigador Predoctoral en Formació) del Pavelló 
Rosa. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i dimecres de 15:30 a 17:30 
hores. 
 

 
DNI/NIE/PAS.  DOCUMENTS A ESMENAR 
 
Y3980445X  Manca signatura original del coordinar del programa de Doctorat.

  
38850478M  Manca carta d’acceptació del centre receptor. 
 
Y3110540B  Manca signatura original del Director de Departament.  
 
47821613J  Manca acreditar conforme es proposa l’estada amb la finalitat 

d’obtenir la Menció Europea del Títol de Doctor. 
 
47853189X  Manca carta d’acceptació del centre receptor. 
 
47619305J   Manca signatura original en la sol·licitud.    
                      Manca signatures en el Pla de treball.  
                      Manca signatura en el Document acreditatiu de la Comissió Acadèmica 

del Programa de Doctorat conforme es proposa l’estada amb la finalitat  
                      d’obtenir la Menció Europea. 
 
72832977G  Manca signatura Pla de Treball. 
                       Manca document acreditatiu de la Comissió Acadèmica amb la finalitat  
                       d’obtenir la Menció Europea del Títol de Doctor. 
 
Y0495581Z  Manca acreditar conforme es proposa l’estada amb la finalitat 

d’obtenir la Menció Europea del Títol de Doctor. 
 


