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Resolució de la directora de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la
Universitat de Barcelona de 30 de setembre de 2020, per la qual es convoquen ajuts per a
la finalització de tesis doctorals.
El dia 30 de setembre de 2020, la Comissió Permanent de l’Institut de Nutrició i Seguretat
Alimentària de la UB va aprovar la convocatòria d’ajuts per a la finalització de tesis doctorals dels
investigadors predoctorals de l’Institut. L’objectiu dels ajuts és contribuir a les despeses i les taxes
administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol
de doctor o doctora.
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- Convocar ajuts per a la finalització de tesis doctoral per un import màxim de 2.400 €, a
càrrec del pressupost de l’Institut
Segon.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de l’Oficina de Recerca
de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i comunicar-la als responsables dels grups
de recerca de l’Institut.

Rosa M. Lamuela
Directora de l’INSA-UB
Barcelona, 30 de setembre 2020
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, els interessats legítims podran, 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.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus
drets.
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Annex
Bases de la convocatòria
1. Objecte de la convocatòria
1.1 L’objecte de la present convocatòria és contribuir a les despeses i les taxes administratives
associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o
doctora dels estudiants predoctorals que siguin membres de l’Institut de Nutrició i Seguretat
Alimentària (INSAꞏUB).
1.2 El suport es concretarà en l’atorgament d’un màxim de 8 ajuts de 300 €. L’import global anirà a
càrrec de la partida pressupostària ajuts s’abonaran en un pagament únic als beneficiaris i sobre
l’import total s’aplicarà la corresponent retenció de l’IRPF.
2. Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els estudiants predoctorals que siguin membres
de l’INSAꞏUB en el moment de lectura de la tesi..
2.2 Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els estudiants que hagin llegit la tesi durant el
període complert entre 1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, o hagin fet la solꞏlicitud
d’autorització del dipòsit de la tesi doctoral com a molt tard el 30 de setembre de 2020.
2.3 En cas que la tesi doctoral estigui elaborada com a compendi de publicacions, només es podrà
optar a l’ajut si l’INSAꞏUB queda indicat en l’apartat d’ afiliació dels autors del treball.
2.4 En cas que la tesi doctoral estigui elaborada en format “clàssic”, només es podrà optar a l’ajut
si l’alumne fa constar l’INSAꞏUB en l’apartat d’agraïments de la tesi.
2.5 No poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria els estudiants que ja hagin rebut un ajut pel
mateix concepte en anteriors convocatòries.
3. Solꞏlicitud i documentació
3.1 L’imprès normalitzat de solꞏlicitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’Oficina
de Recerca (ORF) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Edifici A, 1a planta),
a la web de l’ORF i a l’espai INSA-UB del campus virtual de la UB.
3.2 L’imprès de solꞏlicitud ha d’anar acompanyat de la documentació següent:
a) Justificant d’estar al corrent del pagament de les matrícules del programa de doctorat
corresponent.
b) Fotocòpia del la qualificació global obtinguda i emesa pel tribunal de la tesi (per a les
tesis ja llegides) o fotocòpia de la solꞏlicitud d’autorització del dipòsit de la tesi doctoral
presentada al Registre General de la Universitat de Barcelona.
c) Exemplar en pdf de la tesi doctoral.
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d) CV del solꞏlicitant, incloent un apartat amb informació relativa a la participació com a
organitzadors o com a assistents en activitats impulsades per l’INSAꞏUB.
3.3 L’imprès de solꞏlicitud i la resta de la documentació s’ha d’adreçar a la directora de l’INSAꞏUB
en format electrònic a l’adreça insa.campusalimentacio@ub.edu.
4. Termini de presentació
4.1 Les solꞏlicituds poden presentar-se des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins al
22 d’octubre 2020.
5. Criteris per a la concessió
5.1 Les solꞏlicituds i la documentació presentada seran avaluades per la Comissió Permanent de
l’INSA.
5.2 En cas de rebre un nombre de solꞏlicituds major a 8 s’establirà un ordre de prelació en funció
dels següents criteris de valoració:
a) Participació activa en l’organització i realització d’activitats impulsades per
l’INSAꞏUB: 3 punts per cada activitat
b) Assistència a activitats organitzades per l’INSAꞏUB: 1 punt per cada activitat
c) Internacionalització de la formació del solꞏlicitant (estades Erasmus; estudis de
grau o màster en universitat internacional de prestigi, estades internacionals de
recerca, etc.): 1 punt per cada estada
d) Nombre de presentacions en congressos: pòster com a primer autor (0.5 punt
per a cada comunicació), comunicació oral com a primer autor (1 punt per a
cada comunicació)
6. Resolució
6.1 La resolució d’aquesta convocatòria correspon al director de l’INSAꞏUB, serà publicada a la web
de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Recerca) i es comunicarà als beneficiaris
per correu electrònic.
6.2 El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és el 19 de novembre de 2020.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb insa.campusalimentacio@ub.edu.

