NCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (

Resolució relativa a la inadmissió i desistiment de les sol·licituds, en el marc de la
convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022
Fets
1. La Resolució REU/2830/2021, de 16 de setembre (DOGC núm. 8507 - 22.9.2021),
aprova les bases reguladores dels ajuts pera la contractació de personal investigador
predoctoral en formació (FI).
2. La Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre (DOGC núm. 8514 - 1.10.2021), obre
la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689).
3. En data 3 de desembre de 2021, es publica en el DOGC núm. 8557, la Correcció
d’Errades a la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la
convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689) (DOGC núm. 8514, d'1.10.2021), en
relació amb l'article 5 de la Resolució esmentada.
4. En data 20 de desembre de 2021, es publica en el DOGC núm. 8566, la Correcció
d’Errades a la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la
convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022 (ref. BDNS 585689) (DOGC núm. 8514, d'1.10.2021), en
relació amb l’article 7.2 de la Resolució esmentada.
5. El 21 de febrer de 2022, es reuneix la comissió de selecció de la convocatòria dels ajuts
per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any
2022.
6. L’article 7 de la Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, estableix els terminis de
presentació de les sol·licituds.
Fonaments de dret

1. La base 12.1 de l’apartat I de l’annex de la Resolució REU/2830/2021, de 16 de
setembre, especifica que prèviament a la concessió dels ajuts, l'òrgan instructor ha de
resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, que es notificaran a la
persona interessada mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).
2. L'apartat 2 de la base esmentada, estableix que comporta la inadmissió de la sol·licitud
l'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds
que estableixi la convocatòria corresponent. Comporta el desistiment de la sol·licitud la
manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la
manca d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de deu dies hàbils i amb el
requeriment previ.
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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 sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la
sol·licitud.
Comporta el desistiment de la sol·licitud 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 sol·licituds 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 REU/2912/2021, de 23 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 21 de febrer de 2022;
Resolc:
1.

Inadmetre les sol·licituds relacionades al document adjunt, en el marc de la
convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022, pels motius que s’hi fan constar.

2.

Declarar desistides les sol·licituds relacionades al document adjunt, en el marc de la
convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació (FI) per a l'any 2022, pels motius que s’hi fan constar.

Contra la present Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
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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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat de Barcelona
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00161

04625568S

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).

2022 FI_B 00254

23852118Z

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00889

23921281Q

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00155

38879210X

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR)

2022 FI_B 00192

39961653G

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 01009

41569284G

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00816

45966564Y

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00656

47278617R

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00689

47734724H

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00846

47746358Z

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat de Barcelona
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00768

47843962Y

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00977

47904507S

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00654

48265785D

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud. Incompliment de la
base reguladora 3.2 c) relativa al projecte, contracte o
conveni de recerca o de transferència de coneixement.

2022 FI_B 00617

48267131K

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00665

49185511B

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00056

49561475V

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00759

72817191L

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 01057

AX460796

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud. Incompliment de la
base reguladora 3.2 a): la persona directora de tesi no
disposa de la vinculació requerida amb l'entitat
d'adscripció. Incompliment de la base reguladora 3.2
c) relativa al projecte, contracte o conveni de recerca o
de transferència de coneixement.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat de Barcelona
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00027

F2437427

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud. Incompliment de la
base reguladora 3.2 c) relativa al projecte, contracte o
conveni de recerca o de transferència de coneixement.

2022 FI_B 00425

G20704044

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00783

Y5561370F

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 a): la persona
directora de tesi no disposa de la vinculació requerida
amb l'entitat d'adscripció.

2022 FI_B 00230

Y7416558S

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00241

Y7500571D

Universitat de Barcelona

Q0818001J

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00181

YB1077725

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 a): la persona
directora de tesi no disposa de la vinculació requerida
amb l'entitat d'adscripció. Incompliment de la base
reguladora 3.2 b): la persona directora de tesi no
forma part d'un grup de recerca reconegut per la
Generalitat de Catalunya (SGR).

2022 FI_B 00606

YB3697044

Universitat de Barcelona

Q0818001J

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat Autònoma de Barcelona
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00365

23858861H

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00571

25371797Z

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud. Incompliment de la
base reguladora 3.2 c) relativa al projecte, contracte o
conveni de recerca o de transferència de coneixement.

2022 FI_B 00873

43638991X

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00469

46402348D

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00463

46984962X

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00600

47996571X

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).
Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00053

79283130Z

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00894

Y6229108D

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00625

Y6499677Y

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat Autònoma de Barcelona
Núm. expedient
2022 FI_B 00221

Universitat Politècnica de Catalunya
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

Y7480293V

Universitat Autònoma de Barcelona

Q0818002H

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00756

0156084952776

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00534

1500679517

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00959

21783261F

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 01037

21784977K

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00673

47671461M

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00994

47834303F

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 01069

47894981B

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00858

47954841W

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de la base 3.1 e): la persona candidata
no disposa d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de grau igual o superior a
6,50.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat Politècnica de Catalunya
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00242

48065566M

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00153

52429281E

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00590

53631685

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00779

53870114C

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00653

A11074565

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 01081

EJ4995908

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00650

J54170241

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00731

L264982

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00115

Y7378541V

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de la base reguladora 3.2 a): la persona
directora de tesi no disposa de la vinculació requerida
amb l'entitat d'adscripció.

2022 FI_B 00374

Y7515505Q

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat Politècnica de Catalunya
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00845

Y8063105D

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

2022 FI_B 00651

Y8094580C

Universitat Politècnica de Catalunya

Q0818003F

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.

Universitat Pompeu Fabra
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00579

E63957857

Universitat Pompeu Fabra

Q5850017D

Incompliment de la base reguladora 3.2 a): la persona
directora de tesi no disposa de la vinculació requerida
amb l'entitat d'adscripció.

2022 FI_B 00523

Y8297860A

Universitat Pompeu Fabra

Q5850017D

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).
Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 00566

Y8343614X

Universitat Pompeu Fabra

Q5850017D

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).

2022 FI_B 00877

YB1914323

Universitat Pompeu Fabra

Q5850017D

Incompliment de l'article 4.1 de la convocatòria en
relació a la dates de superació dels requisits per
accedir al programa de doctorat.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat de Lleida
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00052

21040659Y

Universitat de Lleida

Q7550001G

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

2022 FI_B 01064

47901853Y

Universitat de Lleida

Q7550001G

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00572

48256032P

Universitat de Lleida

Q7550001G

Incompliment de la base reguladora 3.2 c) relativa al
projecte, contracte o conveni de recerca o de
transferència de coneixement.

Universitat de Girona
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 01032

A28225359

Universitat de Girona

Q6750002E

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00735

D292045

Universitat de Girona

Q6750002E

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00191

ED7125005

Universitat de Girona

Q6750002E

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).

2022 FI_B 00338

VW4131502

Universitat de Girona

Q6750002E

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Universitat Oberta de Catalunya
Núm. expedient
2022 FI_B 00299

Consell Superior d'Investigacions Científiques
Núm. expedient

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

38441782L

Universitat Oberta de Catalunya

G60667813

Incompliment de la base 3.1 e): la persona candidata
no disposa d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de grau igual o superior a
6,50.

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

2022 FI_B 00983

23891724Z

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Q2818002D

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00682

43577153L

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Q2818002D

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

2022 FI_B 00552

Y7515236T

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Q2818002D

La persona sol·licitant no aporta la documentació
reclamada per l'entitat d'adscripció dins del termini
previst i desisteix de la sol·licitud.

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

C748W5ZVW

Centre de Recerca en Agrigenòmica

Q0801214H

Incompliment de la base 3.1 e): la persona candidata
no disposa d'una nota mitjana mínima d'expedient
acadèmic per als estudis de grau igual o superior a
6,50.

Centre de Recerca en Agrigenòmica
Núm. expedient
2022 FI_B 01075
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Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI 2022

Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de Recerca
Núm. expedient
Id. persona candidata
2022 FI_B 00440

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Núm. expedient
2022 FI_B 01014

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

21696361R

Fundació Hospital Universitari Vall-Hebron- Institut de
Recerca

G60594009

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).

Id. persona candidata

Entitat d'adscripció

NIF entitat

Motiu

X2895489L

Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

G58863317

Incompliment de la base reguladora 3.2 b): la persona
directora de tesi no forma part d'un grup de recerca
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).
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