Resolució del Director de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat
de Barcelona, que designa els projectes guanyadors de la convocatòria d’ajuts del
Programa Ajut a la Recerca Transversal de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia
(ART 2018)

El 3 de maig del 2018, es van convocar quatre ajuts per estimular la col·laboració entre els
investigadors de diferents grups de l’Institut, segons resolució del Director de l’IN2UB
d’aquesta mateixa data.
En la present convocatòria i transcorregut el període de subsanació de documentació, s’han
presentat 4 candidatures. Així, com ja es preveu en les bases, l‘AGAUR s’ha encarregat d’avaluar i
puntuar tots els apartats. El llindar per que una proposta pugui ser elegible és del 60% de la
puntuació total.
L’avaluació feta per part de l’AGAUR ha estat comunicada al Director de l’IN2UB; que actuant
per delegació del rector de data 28 de març de 2008,

RESOLC
Primer. Indicar la puntuació obtinguda en cada avaluació, que es relaciona a l’Annex I.
Segon. Adjudicar els ajuts als projectes han superat la puntuació mínima exigida a la convocatòria,
que es relacionen a l’Annex II.
Tercer. Indicar el període d’execució despesa a l’Annex III.
Quart. Comunicar directament a tots els participants aquesta Resolució.
Cinquè. Fer pública aquesta resolució a la web oficial de la Facultat de Química i a la pàgina web
de l’IN2UB.

Dr. Guillem Aromí Bedmar
-Director de l’IN2UBBarcelona, 27 de setembre de 2018

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats
legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb
l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en

el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de
l’esmentada Llei.

No obstant, es podrà, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de
la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el
recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició.

Annex I
Detall de l’avaluació
Nº Entrada

Puntuació Global
(sobre 20 punts totals)

21751

15,48

24619

13,90

24345

12,73

24690

10,65

Annex II
Relació dels ajuts concedits
Nº Entrada
21751

Títol del Projecte
Liquid crystal Elastomers with programmed magnetic anisotropy for SMart ACTuators
(ESMACT)

24619

FESTA: Fe oxidation state role in Alzheimer’s disease

24345

Design of an age-dependent corneal membrane model for in vitro interaction studies of
biodegradable polymeric nanoparticles. In vitro/ex vivo/in vivo correlation

Annex III.
El període d’execució de la despesa començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de
transferència econòmica de l’adjudicació dels ajuts concedits, en el termini d’un mes, a comptar
de l’endemà de la publicació de la resolució d’ajut i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2019.

