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Relació provisional de candidats admesos i exclosos Convocatòria ART-2022 

Provisional list of admitted and excluded candidates Call ART-2022 

Finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds per la convocatòria d’Ajuts a la Recerca 
Transversal (ART) 2022, 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 2022 resolta en 
data 2 de maig: 

Once the deadlines for the admission of applications for the call for Multidisciplinary Research Grants by 
the l’IN2UB (Call ART 2022), have been completed, the applications submitted have been reviewed and in 
accordance with the provisions of article 68.1 of Law 39/2015, of 1 October, of the common administrative 
procedure of the public administrations and in accordance with section 4 of the call ART 2022 resolved on 
May 2nd 

RESOLC 

Primer.- Publicar a la pàgina 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). 

Publish at IN2UB website the provisional list of admitted and excluded candidates, indicating the reasons 
for exclusion and the requirements (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.  

Notify the applicants of the call for the publication of the list of the provisional list of admitted and excluded 
candidates, indicating the reasons for exclusion and the requirements. 

 

 

 

Prof. Dr. Guillem Aromí Bedmar 

      -Director de l’IN2UB- 

Barcelona, 13 de juny 2021 
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ANNEX I 

 
ADMESOS/ ADMITTED 

Codi de Referència/Reference Code 

ART_2022_02 

ART_2022_04 

ART_2022_07 

 

EXCLOSOS/ EXCLUDED 

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’enviaran a través del Formulari adjunt (FORMULARI) 

Candidates have a maximum of ten working days, from the day after the date of this resolution, to make 
allegations, correct the fault or provide the necessary documentation, with the indication that, if they do 
not, will be considered to have withdrawn from processing the application. Amendments and allegations 
will be sent via the attached Form (FORM) 

 

Codi de 
Referènica/ 

Reference Code 

Motiu Exclusió/ Exclusion 
Reason  

Requisits/ Requirements 

ART_2022_01 Falta la declaració d’un 
dels responsables del grup. 

It lacks one commitment by 
one of the heads of the 
research group approving the 
proposal presented in the call. 

 

3.3. Declaració per part de cada un dels 
responsables dels grups de recerca (com 
descrit en el punt 2.4) participants a la 
proposta conforme hi donen el seu vistiplau. 

Cal presentar la declaració responsable de 
vistiplau que manca 

Commitment by one of the head of the research 
group approving the proposal  presented in the 
call. 

ART_2022_03 Falta la declaració d’un 
dels responsables del grup. 

It lacks one commitment by 
one of the heads of the 

3.3. Declaració per part de cada un dels 
responsables dels grups de recerca (com 
descrit en el punt 2.4) participants a la 
proposta conforme hi donen el seu vistiplau.  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btAkXbCeuFflAldmMBLDCWsxUMjUwUThCTk9ZTlBMQ0NCVjVJS1U0UUdNRy4u&sharetoken=3xrR9i1icscgr398IWtn
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btAkXbCeuFflAldmMBLDCWsxUMjUwUThCTk9ZTlBMQ0NCVjVJS1U0UUdNRy4u&sharetoken=3xrR9i1icscgr398IWtn
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research group approving the 
proposal presented in the call. 

 

Cal presentar la declaració responsable de 
vistiplau que manca 

Commitment by one of the head of the research 
group approving the proposal  presented in the 
call. 

 

ART_2022_05 Vinculació contractual de 
del candidat i compromís 
del responsable, si es cau. 

 

Copy of the contract and if 
necessary, commitment by the 
research group leader to 
pursue the goals of the project 
if the contract of the applicant 
expires before the end of the 
project (pdf) 

3.2.d) Còpia del contracte (no és necessari 
per els Professors PDI amb contracte 
permanent posterior a l’1 de gener 2017) i si 
s’escau, compromís del/de la responsable del 
grup de recerca (com descrit en el punt 2.4) 
del sol·licitant de garantir l’acompliment dels 
objectius del projecte en el cas de rebre l’ajut 
i que el contracte del/de la sol·licitant tingui 
una durada inferior a la durada del gaudiment 
de l’ajut (com s’indica a l’apartat 2.4). 

Cal presentar còpia del contracte i el 
compromís del responsable, si escau. 

A copy of the current work contract and, if 
necessary, commitment by the head of the 
research group (as described in 2.4) to pursue the 
goals of the project if the contract of the applicant 
expires before the end of the duration of the 
project (as indicated in point 2.4). The copy of the 
contract is not necessary for PDI professors of the 
UB with permanent contract after January 1st 2017 

 

ART_2022_06 Declaració signada pel 
candidat on s’assegura que 
no han estat IP de cap altre 
ajut competitiu 

 

Signed declaration stating the 
candidate(s) has not been IP 
of another competitive grant 

2.3. Es considera requisit per poder participar 
en aquesta convocatòria, no haver estat mai 
Investigador Principal de cap tipus de 
projecte o ajut de recerca competitiu d’un 
import igual o superior al d’aquesta 
convocatòria, amb l’excepció dels ajuts ART 
de l’IN2UB. S’haurà d’adjuntar un document 
de declaració que ha de signar el/la 
candidat/a on assegura que aquesta clàusula 
és certa. 

Cal presentar  un document de declaració 
que ha de signar el/la candidat/a on 
assegura que aquesta clàusula és certa. 

Signed declaration stating the candidate(s) has not 
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been IP of another competitive grant 

ART_2022_06 Despeses en conceptes de 
difusió de resultats supera 
el 15% 

Funding for outreach 
expenses is over the 15% 

1.3. El finançament es podrà destinar a 
qualsevol concepte inventariable, fungible i 
fins un 15% en conceptes de difusió de 
resultats (incloent en aquest concepte, 
despeses d’assistència a congressos i de 
publicacions), sempre i quan sigui justificable 
dins els objectius del projecte. 

Cal presentar un pressupost d’acord amb 
les bases 

The budget for outreach expenses (including the 
attendance to congresses or publication fees) 
must be in accordance to the limit stated at the 
bases 

ART_2022_08 Despeses en conceptes de 
difusió de resultats supera 
el 15% 

Funding for outreach 
expenses is over the 15%  

1.3. El finançament es podrà destinar a 
qualsevol concepte inventariable, fungible i 
fins un 15% en conceptes de difusió de 
resultats (incloent en aquest concepte, 
despeses d’assistència a congressos i de 
publicacions), sempre i quan sigui justificable 
dins els objectius del projecte. 

Cal presentar un pressupost d’acord amb 
les bases 

The budget for outreach expenses (including the 
attendance to congresses or publication fees) 
must be in accordance to the limit stated at the 
bases 
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