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Finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds per la segona convocatòria d’Ajuts a la Recerca 
Transversal (ART) 2018, 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 segona convocatòria ART 2018 resolta 
en data 3 d’octubre 2018: 

RESOLC 

Primer.- Publicar a la pàgina a la web oficial de l’oficina Recerca Facultat de Química 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. Guillem Aromí Bedmar 

      -Director de l’IN2UB- 

Barcelona, 30 d’octubre 2018 
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ANNEX I 

 

ADMESOS 

Nº Entrada Registre 

48504 

49245 

49347 

49442 

 

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 fa, es considerarà que desisteix de tramitar la 
sol·licitud.  

Les esmenes i al·legacions s’entregaran al Registre Oficial de la Facultat de Física i Química 
en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9h a 14h i en format digital (pdf) a isaborit@ub.edu. 

 

Nº Entrada Registre Motiu Exclusió Requisits 

49375 Falta el Currículum vitae de 
l’investigador principal 

3.2. La sol·licitud s’ha 
d’acompanyar de la següent 
documentació: 

 a) Currículum vitae de 
l’investigador o investigadors 
principal/s, amb una extensió 
màxima de 4 pàgines, 
preferiblement seguint el model 
CV abreujat del Ministeri 
d’Economia, Indústria i 
Competitivitat, i redactat en 
anglès. 

49088 L’extensió del Currículum vitae és 
superior a les 4 pàgines 
sol·licitades 

3.2. La sol·licitud s’ha 
d’acompanyar de la següent 
documentació: 

mailto:isaborit@ub.edu
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 a) Currículum vitae de 
l’investigador o investigadors 
principal/s, amb una extensió 
màxima de 4 pàgines, 
preferiblement seguint el model 
CV abreujat del Ministeri 
d’Economia, Indústria i 
Competitivitat, i redactat en 
anglès.  

 


