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RESOLUCIÓ de 15 de març de 2017 de concessió d'Ajuts de Personal Investigador predoctoral
en Formació (APIF) pera doctorands de Ia Universitat de Barcelona, convocatòria 2016-2017, en
substitució de vacants produïdes per renúncies

Amb data de 20 de febrer de 2017 es va resoldre Ia concessió d'Ajuts de Personal Investigador
predoctoral en Formació (APIF) per a doctorands de Ia Universitat de Barcelona, convocatària 2016-
2017, que havien estat convocats amb data 7 de setembre de 2016.

Atès que shan produit vacants com a conseqüència de renúncies ¡ d'acord amb Ia base 14 de
Iesmentada convocatória. 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 prioñtzació de Ies persones solIicitants.

Per aixô, en virtut de Ies competències que em confereix Ia Iegislació vigent, i en especial Ia delegació
de competéncies eíectuada pel rector de Ia Universitat de Barcelona,

RESOLC:

- Concedir els Ajuts de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF) en substituciá de
vscants produïdes, a les persones relacionades a I'annex següent1 per aI periode comprês
entre 11 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2020, amb una dotació econòmica mensual de
1.173,00 €, a més de I'exempció del pagament de I'import de Ies taxes de direcció, tutela i
avaluació de Ia tesi doctoral, d'acord amb eI que estableixen Ies bases 3 i 4 de Ia convocatória.

2. Les persones beneficiàries disposen d'un termini de quinze dies, a comptar des de I'endemà
de Ia publicació d'aquesta resolució, per formalitzar Iacceptació de I'ajut.

Barcelona, 15 de març de 2017

Domènec EspriJllm'//
Vicerector de Recerca/

Contm aquesta resolució que esgota fa via adminisfrativa, independentment de fase va imrnediata executivítat. ðaœjúamb l'article 8 de la
Llei 2911998, de 13 de ]ulio4 reguladora de Ia jurisdicuió œntenciosa administrativa. podeu interposar recurs contenciós
admìnistratiu davant eljutjat contenciós administratiu de Barcelona EÍ recurs espodrà interposar en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà a la notificació de la resolució. segons e! que estableix íaflic!e 48 de lesmentada llei. Tanté podeu
interposar qualse vol altre recurs que considereuprocedent.

No obstant, elsinteressatspodmn optarperinterposarcontra aquesta resolució unrecurs de reposició. en elterminiðunmes, a comptar
des de lendemâ de fa data dela notificació, davant el mateix õrgan que l'ha dictada En aquest cas, no espodrä interposar clrecurs
contenciós administratiu en tant no recaiguiresoluciá expressa o presumpta delrecurs de æposició, dacord amb allõ que disposen els
adicles 123 i següentsdelauei 3912015. d1 doctubre. deÍ procediment administratiu comú de les adminìstracions públiques

Membre de Ia Reconeixemcnr internacional de l'excel!ència
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DEPARTAMENT IDENTIFICACIÓ 
  
Antropologia Social 47722761S 
  
Filologia Catalana i Lingüística General Y4752316R 
 41552700A 
  
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació 39400755F 
  
Bioquímica i Biomedicina Molecular 38877531X 
  
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 73125514G 
  
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 47727210W 
 46996912T 
  
Genètica, Microbiologia i Estadística 43725854W 
 72464640N 
  
Institut de Ciències del Cosmos 48727206G 
  
Matemàtiques i Informàtica 47112581W 
  
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica Y3851633K 
  
Economia Y1057107H 

 


