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RESOLUCIÓ 20 de juny de 2018 de concessió d'Ajuts predoctorals de Personal
Investigador en Formació (APIF) per a doctorands de Ia Universitat de Barcelona,
convocatòria 2017-2018, en substitució de vacants produïdes per renúncies.

Amb data de 25 de gener de 2018 es va resoldre Ia concessió d'Ajuts de Personal
Investigador predoctorai en Formació (APIF) convocatòria 2017-2018, pera doctorands
de Ia Universitat de Barcelona, que havien estat convocats amb data 21 de setembre de
2017.

Atès que s'han produït vacants com a conseqüència de renúncies i d'acord amb Ia base
14 de I'esmentada convocatòria, en Ia qual s'estableix eI termini màxim per substituir
aquestes vacants, aixi com que Ies substitucions tindran IIoc d'acord amb I'ordre de
priorització de Ies persones soliicitants.

Per tot I'anterior, i en virtut de les competêncies que em confereix (a Iegislació vigent,

RESOLC:

Concedir els Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF) de Ia
convocatòria 2017-2018 en substitució de vacants produïdes a Ies persones
relacionades a I'annex, per aI període comprés entre eI 16 de juIioI de 2018 i eI 15 de
juIioI de 2021, amb una dotació econòmica mensual de 1.173,00 euros a més de Ia
matricula gratuïta dels estudis de doctorat d'acord amb Ia base 4 de Ia convocatôria.
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Barcelona, 20 de juny de 2018

Contra aquesta resolució quo esgota Ia via administrativa. independentment do-la seva immediata executivilat, d'acord amb Ia,t 6 de Ia
llei 29/1998, de 13 dejullol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant
eljutjat contenciós administratiu de Barcelona. El mcurs es podrà interposar en & termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la
notiflcaciõ de la resolució, segons el que estableix I'adicle 48 de lesmentada 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 dun mes. a comptar
des de lendemà de la data de la nötifícació, davant el mateix órgan que lha dìctada. En aquest cas no as podrâ interposar el recurs
contenciós administratiu en tant no recaigui resolucìó expressa 0 presumpta del recurs de reposicìó, dacord amb allò que disposen els
aflicles 123 i segúents de 13 Llei 39/2015, dl doctubre, del Procediment Administratiu comù de ias Adminislracions Pt)bliques.



 

 
 

ANNEX 
 
 

Substitució de vacants produïdes 
 

 

ID DEPARTAMENT 

  
Y4518608L FILOSOFIA 
43192332B MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 
26757101M MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 

 


