
                                                        

   

Resolució relativa a la inadmissió o desistiment de les solꞏlicituds, en el marc de la 
convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 2020. 
  

Fets 
 
1. Per Resolució EMC/2380/2019, de 16 de setembre (DOGC núm. 7963 – 19.9.2019), 

s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI). 

 
2. Per Resolució EMC/2899/2019, de 6 de novembre (DOGC 1999 – 11.11.2019), es 

modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI), 
aprovades mitjançant la Resolució EMC/2380/2019, de 16 de setembre. 

 
3. Per Resolució EMC/2459/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7970 – 30.9.2019), 

s'obre la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2019 (ref. BDNS 
474817). 

 
4. El 22 de gener de 2010 es reuneix la comissió de selecció de la convocatòria de dels 

ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell (FI) per a l'any 2020, que ha fet la proposta a l’òrgan de 
resolució de la convocatòria corresponent, de les candidatures que es volen renovar, 
tenint en compte les propostes de renovació presentades per les entitats d’adscripció i la 
disponibilitat pressupostària. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base 12 de l’apartat I de l’annex de la Resolució EMC/2380/2019, de 16 de 

setembre, estableix que prèviament a la concessió dels ajuts, l’òrgan instructor ha de 
resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la solꞏlicitud, que es notificaran a la 
persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat (<https://seugencat.cat/ca/informacio-publica.html>).  
 

2. La base 12.2 de l’apartat I de l’Annex de la Resolució esmentada especifica que, 
comporta la inadmissió de la solꞏlicitud l’incompliment dels requisits no esmenables o 
del termini de presentació de solꞏlicituds que estableixi la convocatòria corresponent. 
Comporta el desistiment de la solꞏlicitud la manca de presentació de qualsevol dels 
documents que preveuen aquestes bases o la manca d’esmena dels requisits 
esmenables dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. 
 

3.  De conformitat amb el que disposa l’Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny (DOGC    
núm. 7152 de 30.6.2016), l’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de 
presentació de solꞏlicituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la 
solꞏlicitud. 
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Comporta el desistiment de la solꞏlicitud la manca de presentació de qualsevol dels 
documents que preveuen aquestes bases o la manca d’esmena dels requisits 
esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ. 

 
4. Segons l’anterior, és procedent emetre la resolució jurídica corresponent, per la qual es 

doni publicitat a aquelles solꞏlicituds que, per incórrer en alguna de les causes 
esmentades, han de considerar-se inadmeses o desistides. 

 
5. D’acord amb l’article 10.1 de la Resolució EMC/2459/2019, de 25 de setembre, l’òrgan 

competent per a l’ordenació i la instrucció d’aquesta convocatòria és la persona titular 
de l’AGAUR.  

 
Atès l’exposat i vista l’acta de la Comissió de Selecció reunida el dia 22 de gener de 2020; 
 
Resolc: 
 
1. Inadmetre les solꞏlicituds relacionades a l’annex: “Solꞏlicituds Inadmeses”, en el marc 

de la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions 
hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 2020, pels 
motius que s’hi fan constar. 
 

2. Declarar desistides les solꞏlicituds relacionades a l’annex “Solꞏlicituds desistides”, en el 
marc de la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 
2020, pels motius que s’hi fan constar. 

 
Contra la present Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 121 i 122 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
 
Signat,  
 
 
 
 
 
El director executiu de l’AGAUR 
Manuel Molina Clavero                            
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ANNEX:  SOLĿLICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospital¨ries per a la contractaci· de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Barcelona
NĐM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripci· Id. entitat d'adscripci· MOTIU
2020 FI_B 00291 117019357 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de la base 3.1. f) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura,
grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica igual o
superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris
que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, o d'acord
amb els càlculs i declaracions d'equivalències previstos.

2020 FI_B 00387 41513942T Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de la base 3.2 a) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona directora de tesi ha de formar part del
personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un
contracte, de l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquesta vinculació ha de
garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral
de la persona candidata.

2020 FI_B 00780 46478164V Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de la base 3.2. b) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona directora de tesi ha de formar part d'un grup
de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent
durant el període de contractació de la persona candidata.

2020 FI_B 00995 46493097T Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de la base 3.2. b) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona directora de tesi ha de formar part d'un grup
de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent
durant el període de contractació de la persona candidata.

2020 FI_B 00457 46740212A Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00516 47790771Z Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 01050 47917330G Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00004 47959787A Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00866 47971798P Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1 g), 3.2 a) i 3.2 c): La persona directora
de tesi ha de formar part del personal de l'entitat d'adscripció i garantir
suficientment la supervisió de la tesi doctoral; Les persones
candidates s'han d'incorporar a un projecte de recerca competitiu o a
un contracte o conveni de recerca o de transferència i amb un valor
mínim de 24.000,00 euros; Les persones directores de tesi han de ser
investigadors principals o membres d'aquest projecte, contracte o
conveni.

2020 FI_B 00173 47982613J Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00781 70882831M Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00499 E44604260 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00971 41010248Y Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00988 47678466H Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria: Les persones
candidates han d'haver superat els requisits per accedir al programa
de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i la data de presentació de la
sol·licitud o acreditar algunes de les excepcionalitats previstes a la
convocatòria.

2020 FI_B 00071 AC5193534 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.1. f) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura,
grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica igual o
superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris
que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, o d'acord
amb els càlculs i declaracions d'equivalències previstos.

2020 FI_B 00252 Y6107564C Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria: Les persones
candidates han d'haver superat els requisits per accedir al programa
de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i la data de presentació de la
sol·licitud o acreditar algunes de les excepcionalitats previstes a la
convocatòria.
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ANNEX : SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat Politècnica de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00232 41577289M Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00480 47119598G Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00958 51472582P Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00989 79273830Y Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00162 Y1360441M Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat Pompeu Fabra
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00966 F11844250 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de la base 3.1 c) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: Cada persona directora de tesi només pot constar en
una sol·licitud.

2020 FI_B 00829 FO004273 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de la base 3.2 a) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona directora de tesi ha de formar part del
personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un
contracte, de l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquesta vinculació ha de
garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral
de la persona candidata.

2020 FI_B 00951 N011237839 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00274 Y4747828K Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria: Les persones
candidates han d'haver superat els requisits per accedir al programa
de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i la data de presentació de la
sol·licitud o acreditar algunes de les excepcionalitats previstes a la
convocatòria.

2020 FI_B 01046 Y5862111T Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de la base 3.2 a) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona directora de tesi ha de formar part del
personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un
contracte, de l'entitat d'adscripció de l'ajut. Aquesta vinculació ha de
garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral
de la persona candidata.

2020 FI_B 00143 YA4500176 Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat Pompeu Fabra
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00722 39403596L Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

Universitat de Girona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00765 41530432E Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de la base 3.1. f) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura,
grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica igual o
superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris
que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, o d'acord
amb els càlculs i declaracions d'equivalències previstos.

2020 FI_B 00986 41559350Y Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00303 41563096A Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00625 72743075D Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria: Les persones
candidates han d'haver superat els requisits per accedir al programa
de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i la data de presentació de la
sol·licitud o acreditar algunes de les excepcionalitats previstes a la
convocatòria.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Girona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00733 L6504896 Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de la base 3.1. f) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura,
grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica igual o
superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris
que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, o d'acord
amb els càlculs i declaracions d'equivalències previstos.

Universitat Internacional de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00334 G1830450 Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria: Les persones

candidates han d'haver superat els requisits per accedir al programa
de doctorat entre l'1 de gener de 2017 i la data de presentació de la
sol·licitud o acreditar algunes de les excepcionalitats previstes a la
convocatòria.

2020 FI_B 00629 Y6007403R Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 01049 79400820J Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Q5855049B Incompliment de la base 3.1. f) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: Disposar d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura,
grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica igual o
superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d'acord amb els criteris
que especifica el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, o d'acord
amb els càlculs i declaracions d'equivalències previstos.
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00875 41605326M Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya Q0840010C Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de

les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00673 47944209L Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya Q0840010C Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.

2020 FI_B 00685 48102492Q Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya Q0840010C Incompliment de les bases 3.1. g) i 3.2 c) de l'apartat I de l'annex de
les bases reguladores: Les persones candidates s'han d'incorporar a
un projecte de recerca competitiu vigent o a un contracte o conveni de
recerca o de transferència vigent i amb un valor mínim de 24.000,00
euros. Les persones directores de tesi han de ser investigadores
principals o membres d'aquest projecte de recerca o contracte o
conveni.
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ANNEX: SOLĿLICITUDS DESISTIDES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospital¨ries per a la contractaci· de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Barcelona
NĐM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripci· Id. entitat d'adscripci· MOTIU
2020 FI_B 00879 116595918 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00241 44886794V Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00186 47750267J Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00253 48090963X Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00338 6798321 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00368 70916799W Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00317 E67370844 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00883 FN728849 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00521 G34060259 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 01038 X592781 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00709 Y1888932W Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00598 Y2700364V Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00975 Y5155357J Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.
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ANNEX : SOL·LICITUDS DESISTIDES

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00914 Y6273669L Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 01039 Y7592974K Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00607 YA9261003 Universitat de Barcelona Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00352 23326225 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00881 23955708N Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00137 3435297 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00020 38877515V Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00114 47599875H Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00165 77814834S Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00329 78099388J Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00301 E31705473 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00279 EE3558106 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.
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Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell FI  2020

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00845 J45122197 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00968 U36074376 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 01036 Y4325264J Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00528 Y5893286X Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00306 Y6805258D Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

Universitat Politècnica de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00305 39521218L Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

2020 FI_B 00871 P4758734 Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la
documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

Universitat de Girona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2020 FI_B 00929 Y5694382X Universitat de Girona Q6750002E Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

documentació reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst.

Página 13 de 13


	Inadmessos Desistits_FI_NC_2020
	4.FI_NOVES_CONC_ PROP_INADMESOS
	5.FI_NOVES_CONC_DESISTITS

		2020-02-11T13:26:23+0100
	MANUEL MOLINA CLAVERO - DNI 39849771V (SIG)




