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RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2017 per Ia qual samplia eI termini de presentació de sol-Iicitudsde Ia
convocatôria pera Ia concessió I renovació d'ajuts de personal investigador predoctoral en formacIó
pera doctorands ðe Ia Universitat de Barcelona 2017-2018

Amb data 21 de setembre de 2017 aquest vicerectorat va aprovar i fer pública Ia convocatòña d ajuts de
personal investigació predoctoral en formació pera doctorands de Ia UB, 2107-2018.

A Ia mateixa resolució sestablia que eI termini de presentació de sol-Iicituds era del 22 de setembre a 11
d'octubre.

La convocatõña dAjuts de personal invesügador novell per a Iany 2018, convocada per I'AGAUR es va
publicar en 21 de setembre de 2017 aI DOGC i establia un termini de presentació de sol-Iicituds fins eI 16
d octubre -

Atesa Ia voluntat daquest vicerectorat digualar Ia gestió dambdues convocatòdes.

Atesa Ia situació politica a Catalunya a data davui i en virtut de Ies competències que em confereix Ia
Iegislació vigent i en especial Ia delegació de competències efectuada pel rector de Ia Universitat de
Barcelona,

RESOLC

Primer.- Ampliar eI termini de presentació de sol-Iicituds de Ia convocatòria per a Ia concessió i renovació
dajuts de personal investigador predoctoral en formació pera doctorands de la UB, 2017-2018 de [11 aT 16
d'octubre a Ies 14 hores

Segon.- Comunicar Ia present resolució a Ia Cap de Beques i Ajuts a [Estudiant per tal que faci Ia difusió que
s'escaigui.

Barcelona, 10 doctubre de 2017.

Per delegació,

UNIVERSITATDE
7\& []BARCELONA

FraricescXyief Roigð'ntu,
t'icercctorat de Doctorat

Vicerector de Doctorat i

Conzra aquesta resolueió que esgo(afa 11cr culniuitstruttia. independentrnenæ de/h sera trnniethata executivitat. dacord
arnh l a,-ücle 8 de la Llei 29;] 998. de 13 de julioL regnladora de la jurisdieció con(enciosa adrninistrarira. podeu
interposar reeurs contenciós administratiu clavant el utjat conlencios administratiu de Barcelona, El recurs es podrò
interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l endemò a la notiflcació de la resolucio, segons el que evtableix
larticle 48 de l'esmenæada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

No ohstant. els interessars podran optar per inrerposar contra aquesta resolueió ull recurs de reposició. en el termini
mes. a comprar des de l endemà dejh data de la norificació, davanr el mareir órgan que lha dìctada. En aqnest cas,

no es podrc'z interposar cl recurs contencios administrariu en tant no recaigni resolució expressa o presumpta del recurs
de reposició, dacord amh allò que disposcn els articles 123 i segñents de la Llei 39.'2015, d1 doct,thre. delprocedinsent
administratiu comú de Ies adminisrracions púhlìques.


