
                                                                                  

 

 

Resolució de la convocatòria del Programa Ajut a la Recerca Transversal de l’Institut de 

Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona (ART 2015) 

 

 

El 30 d’Octubre de 2015, es va convocar l’Ajut 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 6 candidatures. Així, com ja es preveu en les bases, només s’atorga un ajut. 

 

La Comissió Científica anomenada per l’IN2UB, reunida el 22 de Febrer 2016, ha avaluat les 

candidatures, tot aplicant els criteris d’avaluació descrits en l’apartat 5.2 de la Convocatòria i ha emès 

la proposta del projecte guanyador. 

 

RESOLC 

 

Primer. Indicar la puntuació obtinguda en cada avaluació que es relaciona a l’Annex I. 

 

Segon. Adjudicar l’ajut al projecte que es relaciona a l’Annex II. 

 

Tercer. Comunicar directament a tots els participants aquesta Resolució. Els candidats poden 

sol·licitar la puntuació detallada i comentaris corresponents a la seva avaluació. 

 

Quart. Fer pública aquesta resolució a la web oficial de l’oficina Recerca Facultat Farmàcia i a la 

pàgina web de l’IN2UB.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jordi Borrell Hernández 

      -Director de l’IN2UB- 

Barcelona, 1 de Març 2016 

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan superior 

jeràrquic del que l’hagi dictada o davant del Rector de la Universitat en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la 

publicació de la resolució d’ajut, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

Annex I 

 

Detall de l’avaluació 

 

Nº Entrada  CV de l’IP (màxim 10 punts) Qualitat del projecte 

(màxim 10 punts) 

Puntuació Global  

28407 7,80 7,5 15,30 

28050 8,25 7,5 15,75 

28135 8,10 8 16,10 

28232 8,35 7 15,35 

28213 8,35 7,75 16,10 

28296 8,25 9 17,25 

 

 

Annex II 

 

Relació del candidat beneficiari de l’ajut 

 

Nº Entrada  

28296 

 

 


