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RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de concessió d'ajuts per a Ia realització d'estades formatives a
Espanya i I'estranger per a I'any 2018, per als beneficiaris d'un ajut de personal investigador
predoctoral en formació (APIF) de Ia Universitat de Barcelona.

EI dia 28 de febrer de 2018 es van convocar ajuts pera Ia realització d'estades formatives a Espanya i
I'estranger per als beneficiaris d'un ajut de personal investigador predoctoral en formació (APIF} de Ia
Universitat de Barcelona.
Analitzades Ies solIicituds presentades i d'acord amb els criteris de concessió dels ajuts establerts aI
punt 5 de Ia convocatòria, aixi com eI pressupost màxim destinat a aquests ajuts,
RESOLC:
Primer. Concedir els ajuts per a Ia realització d'estades formatives a Espanya i a I'estranger per a
'any 2018 a Ies persones relacionades a I'annex així com Ia dotació econòmica que s'indica a
I'esmentat annex.
—

Segon.- EIs solIicitants relacionats a I'annex 11 romandran en llista d'espera subjectes a posteriors
substitucions per renúncies produïdes sempre que hi hagi dotació pressupostària.
Tercer.- Publicar eI Ilistat dels solIicitants exclosos i eI motiu de I'exclusiá.
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva imrnediata executivitat, d'acord amb l'art.
8 de Ia llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de Ia jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós

administratiu davant eI jutjat contenciós administratiu de Barcelona. EI recurs es podrè interposar en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemè a la notificació de Ia resolució, segons el que estableix l'aflicfe 46 de l'esmentada llei. També podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resoiució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la data de Ia notificació, davant el mateix õrgan que l'ha dictada. En aquest cas no es podrà
interposar eI recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord
amb alló que disposen els aflicles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Annex 1. SoI•Iicituds d'estades d'ajuts APIF conceddes
SoIIicitant
79.944.813 A
47.747.273 D
¥ 0845638 8

¡mportConcedit

23.931.298 M
45.883.983 H
47.185.408 8
46.958.511 D
¥ 3432765 ¥
48.036.885 M
43.449.771 8
¥ 1627994 E
41.009.425 B
43.742.5885

1.960,00 €
3.620,00 €
3.620,00 €
1.360,00 €
2980,00 €
2.980,00 €
2.750,00 €
2.930,00 €
3.620,00 €
3.620,00 €
2.980,00 €
2.980,00€
1.797,91 €

43.568.211 R
47.277.945 L
23.931.298 M
¥ 4752316 R
53.637.488 Q

1.240,00 €
2.360,00 €
2.980,00 €
2.980,00 €
2.980,00 €

.

Annex 11. Sollicituds denegades per superar eI pressupost assignat
Sollicitant
47.722.761
47.815.383
47.917.954
53.650.884
72.832.977

5
Q
F
A

G
39.915.566 0
47.832.278 ¥
43.573.570 R
47.853.189 X
¥4032860P
Annex II. SoI.Iicituds excloses
Sollicitant
47.911.558 M
43.204.3425
47.847.895 Y

Motiu d'exclosló
Ha solIicitat un període inferior a una setmana.
No ha presentat I'admissió en eI centre receptor. No ha presentat eI pla de
treball degudament signat.
No ha presentat Iadmissiã aI centre receptor.

