
 
Convocatòria d’Ajut a la Recerca Transversal (ART)        

 

Resolució de data 8 de juny de 2017, del Director de L’Institut de Nanociència i 
Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona, per la qual es rectifica la resolució d'1 de 
juny del 2017, per la qual es publicava la llista provisional d’admesos i exclosos de la 
convocatòria d’Ajut a la Recerca Transversal (ART) 2017. 

En data 1 de juny del 2017 es va publicar la resolució de data 1 de juny del 2017  per la qual es 
publicava la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria d’Ajut a la Recerca 
Transversal (ART) 2017. 

S’ha detectat l’existència d’un error material, atès que, a la llista anteriorment esmentada i dintre 
dels candidats exclosos, hauria d’haver estat inclòs el signant de la sol·licitud amb número 
d’entrada a registre 20531. 

En conseqüència i finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds per la convocatòria d’Ajut a la 
Recerca Transversal (ART) 2017, revisades les sol·licituds presentades i d'acord amb allò que 
preveu l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i d’acord amb l’apartat 4 de la convocatòria ART 2017 resolta en data 
25 d’abril 2017: 

RESOLC 

Primer.- Publicar a la pàgina a la web oficial de l’oficina Recerca Facultat Farmàcia i a la web de 
l’IN2UB la relació provisional de candidats admesos i exclosos, amb la indicació de les causes 
d’exclusió i els requisits (Annex I). 

Segon.- Notificar als sol·licitants de la convocatòria la publicació del llistat de la relació provisional 
de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes d’exclusió i els requisits.  

 

 

 

  

Prof. Dr. Jordi Borrell Hernández 

      -Director de l’IN2UB- 

Barcelona, 8 de juny 2017. 
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ANNEX I 

 

ADMESOS 

Nº Entrada Registre 

21076 

21123 

 

EXCLOSOS 

Els candidats disposen d’un termini màxim de deu hàbils, a partir de l’endemà de la data 
d’aquesta resolució, per formular al·legacions, esmenar la falta o aportar la documentació 
necessària, amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de tramitar la 
sol·licitud.  

Les esmenes i al·legacions s’entregaran al Registre Oficial de la Secretaria de la Facultat de 
Farmàcia en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9:30h a 14h. També s’enviaran en format 
digital a isaborit@ub.edu. 

 

Nº Entrada Registre Motiu Exclusió Requisits 

21042 Manca especificar els grups i àmbits 
de l’IN2UB involucrats, que han de 
ser, com a mínim de 
dos àmbits diferents de l’IN2UB 

Serà requisit de la convocatòria que el 
projecte sigui desenvolupat per 
investigadors 
de com a mínim dos grups de 
recerca de dos àmbits de l’IN2UB, 
amb participació significativa 
d’ambdós grups (apartat 1.1 bases 
de la convocatòria) 

20531 Manca l’apartat 2.2 sobre els 
beneficiaris 

Només es poden presentar a la 
convocatòria com a IP’s: 
a) Investigadors postdoctorals de 
l’IN2UB amb contracte no permanent 
a la UB. 
b) Professors de la UB vinculats a 
l’IN2UB amb contracte no permanent 
a la UB i amb 
grau de doctor (apartat 2.2 bases de la 
convocatòria) 

 


