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Resolució del vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, de data 11 de juny de 2018, perla que es modifica
la resolució de 16 d'octubre de 2017, relativa ala dotació addicional ("Welcome Pack") per als investigadors Ramón

y Cajal.

En data 16 d'octubre de 2017, eI vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona, va dictar una resolució perla
qual es creava una dotació económica de fins a 40000 € destinada als beneficiaris de les ajudes Ramon y Cajal, que
s'han incorporat a la UB amb posterioritat al dia 1 d'octubre de 2017

Tenint en compte les actuals limitacions legals existents, en materia pressupostària, i les normatives que regulen la
possibilitat de destinar recursos de caràcter pressupostari al pagament de comptements salarials i en virtut de les
competències que, per delegacio del Rector, m'atribueix la legislació vigent,

RESOLC

Modificar els apartats primer i cinquè de Ia resolució abans esmentada, en els termes seguents

On diu

Primer - Es crea una dotació económica de fins a 40000 € en total, addicional a Ia que els beneficiaris de les ajudes
Ramón y Cajal reben del Ministerio de Economia, lndustria y Competitividad, que rebran els beneficiaris en anualitats
identiques al llarg dels cinc anys de contracte Ramón y Cajal i mentre mantinguin la seva vinculacio com a tal amb Ia
Universitat de Barcelona

Ha de dir

Primer - Es crea una dotació económica de fins a 40000 € en total, addicional a la que els beneficiaris de les ajudes
Ramón y Cajal reben del Ministerio de Ciencia, lnnovación y Universidades, que rebran els beneficiaris en anualitats
idèntiques al llarg dels cinc anys de contracte Ramón y Cajal i mentre mantinguin la seva vinculacio com a tal amb Ia
UniVersitat de Barcelona.

La dotació economica corresponent a l'anualitat 2018 per import de 8.000 € es transferirà al departament o institut al
que està adscrit cada investigador. La dotacio econòmica corresponent als anys posteriors queda condicionada a
l'existencia de crèdit especific per atendre eI "Welcome Pack" en el pressupost corresponent
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On diu:

Cinquè.- EIs conceptes elegibles pera aquesta dotacio addicional seran els mateixos que són admisibies en Ia dotació
econàmica complementària que ara reben del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad podent incloure-hi
també Ies despeses degudes a Ia incorporacio de I'investigador aI seu espai de treball, aixi com Ia percepciá d'un
complement salarial en eI seu cas

Ha de dir

Cinque.- EIs conceptes elegibles pera aquesta doctació addicional seran els mateixos que són admisibles en Ia dotació
económica complementària que ara reben del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, podent incloure-hi
també Ies despeses degudes a a incorporació de I'investigador aI seu espai de treball.
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Domènec E5priu Cfment

Vicerector de Recerca

Barcelona, 11 de juny de 2018

Contra aquesta resolucio que esgota Ia via administrativa, independentment de Ia seva immediata executivitat, podeu interposar
recurs contencios administratiu davant eI jutjat contenciãs administratiu de Barcelona, d'acord amb 'article 8 de Ia LIei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de Ia jurisdiccio contenciosa administrativa EI recurs es podrà interposar en eI termini de dos mesos, a

comptar des de 'endema a Ia notificació de a resolucio, segons eI que estableix Varticle 46 de I'esmentada IIei També podeu

interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolucio un recurs de reposicio, en eI termini d'un mes, a

comptar des de i'endema de a data de a notificacio, davant e mateix organ que Vha dìctat En aquest cas, no es podra interposar

eI recurs contencios administratiu en tant no recaigui resolucio expressa o presumpta del recujs de reposicio, d'acord amb aIIo

que disposen els articles 123 i 124 de Ia LIei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comu de Ies administracions

públiques
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