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Resolució de 2 de novembre de 2021 del Degà de la Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut per la qual s’atorguen ajuts de Retenció de Talent del Campus Bellvitge.
D’acord amb la convocatòria de 30 de setembre de 2021 i atesa la proposta presentada
per la Comissió de Recerca del CCS de Bellvitge,

HE RESOLT:
1. Concedir un ajut de 3.600.- euros a les persones que es relacionen a
continuació:
Arianna Rizzo
2. El pagament d’aquests ajuts es farà efectiu directament a cadascun dels
beneficiaris i es notificarà individualment als interessats.
3. Els beneficiaris dels ajuts, entre el 15 i el 26 d’abril del 2022, hauran d'enviar al
President de la Comissió de Recerca del Campus de Bellvitge, un treball relatiu
al desenvolupament de la investigació, en el qual consti el vist-i-plau del
director de la tesi. En el cas que el beneficiari no lliurés el treball o quan la
Comissió consideri que els fons rebuts no s’han destinat satisfactòriament a
l’objecte de l’ajut, la Comissió Tècnica un cop instruït el corresponent
expedient, amb audiència de l’interessat, proposarà la revocació de l’ajut.
Qualsevol variació en les circumstàncies laborals o acadèmiques haurà de ser
comunicada al President de la Comissió de Recerca, el qual podrà proposar que
s’autoritzi la interrupció temporal dels pagaments. S’ha de tenir en compte que
el temps en que el pagament de l’ajut hagi estat interromput no podrà ser
recuperat pel beneficiari. El dipòsit de la tesi a la Secretaria del centre suposarà
la interrupció immediata de l’ajut a partir del mes següent.

4. Abans del 5 de novembre de 2021 els beneficiaris hauran de lliurar a l’Oficina
de Recerca el document que se’ls enviarà en el moment de la notificació
on signaran l’acceptació de l’ajut i en el qual constaran les seves obligacions.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de novembre de 2021
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Antoni Trilla Garcia
Degà
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article
8 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a
comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu
interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per inerposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la data de notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas no es podrà interposar el
recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que
disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

