
                                                                                  

 
Resolució del Director de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de 
Barcelona, que designa els tres projectes guanyador de la convocatòria d’ajuts del Programa Ajut a 
la Recerca Transversal de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia (ART 2022) 
 
Resolution by the IN2UB Director of the three awarded projects in frame of ART-2022 call 
 
 
 
El 2 de maig del 2022, es van convocar tres 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. 
 
On 2nd May there was the Resolution by the Director of the Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona 
(IN2UB), 2022, by which a call of three Multidisciplinary Research Grants by the l’IN2UB (Call ART 2022) was launched 
 
En la present convocatòria i transcorregut el període d’esmena de documentació, s’han presentat 7 candidatures a 
avaluació. Així, com ja es preveu en les bases, la Comissió Científica Avaluadora anomenada per l’IN2UB, reunida 
el 27 de setembre del 2022, ha avaluat les candidatures. La Comissió Científica Avaluadora vol transmetre l’alta 
qualitat i originalitat dels projectes presentats i valora molt positivament la trajectòria dels candidats. Després 
d’aplicar els criteris d’avaluació i priorització descrits en la Convocatòria, la Comissió Científica avaluadora ha emès 
la proposta dels tres projectes guanyadors al Director de IN2UB, que actuant per delegació del rector de data 28 de 
març de  2008, 
 
The Scientific Evaluation Committee named by the IN2UB has meet on 27th September 2022 and evaluated the 7 proposals. This 
Committee wants to highlight to quality and originality of the projects presented and values the candidates' career very positively. 
After applying the evaluation and prioritization criteria described in the Call, the evaluating Scientific Commission has issued the 
proposal of the two winning projects to the Director of IN2UB, who acting by delegation of the rector of data March 28, 2008, 
 
RESOLC 
 
Primer. Indicar la puntuació obtinguda en cada avaluació que es relaciona a l’Annex I. 
To indicate the score obtained in each evaluation that is related to Annex I. 
 
Segon. Adjudicar els ajuts als projectes que han superat la puntuació mínima exigida a la convocatòria i que han 
obtingut més puntuació, que es relacionen a l’Annex II. 
To award grants to projects that have exceeded the minimum score required in the call and that have obtained maximum points, 
which are related to Annex II. 
 
Tercer. Indicar el període d’execució de la despesa a l’Annex III. 
To indicate the execution period of the project. 
 
Quart. Comunicar directament a tots els participants aquesta Resolució. 
To notify the applicants the publication of the Resolution. 
 
Cinquè. Fer pública aquesta resolució al web de l’IN2UB.  
To publish at IN²UB website. 
 



                                                                                  

 

 

 

 

Dr. Guillem Aromí Bedmar 

       -Director de l’IN2UB- 

        Barcelona 
 
 

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 / Evaluation Detalils 
 

Codi de 
Referència/Reference 

Code 

Puntuació 
Projecte/Project 

Score 

Puntuació CV*/CV 
Score 

En el cas de 2 IP s’ha fet la 
mitja dels CV/ Mean of CV’s if 2 

IP’s 

 

Puntuació Total/ 
Total Score 

ART_2022_5 9,5 9,5 19 

ART_2022_1* 8,5 9,25 17,75 

ART_2022_4 8,5 9 17,5 

ART_2022_7 7 7,5 14,5 

ART_2022_6 8,5 6 14,5 

ART_2022_2 8 6 14 

ART_2022_8 6 7 13 

 
 
 
 



                                                                                  

Annex II. 
 
Relació del sol·licituds beneficiàries de l’ajut / List of awarded proposals 
 

Codi de 
Referència/Reference 

Code 

Títol del Projecte/ Project Title 

ART_2022_5 Early Thermal Runway Detection in Lithium-ion Batteries by Metal-organic 
Framework based Chemoresistive Gas Sensors 

ART_2022_1 Hierarchically nanostructured transition metal carbides and MXenes on carbon 
felt for CO2 reduction and green H2 production 

ART_2022_4 ELectronic and PHOtoelectronic properties of multifunctional Semiconducting 
nanostructures (ELPHOS) 

 
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 15 de desembre de 2023.  
 
The period of execution of the funding will begin from the day after the date of economic transfer of the award of the grants 
granted, within a period of one month, counting from the day after the publication of this resolution and will end on 15th 
December, 2023. 
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