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Diligència d’esmenes a la sol·licitud, en el marc de la convocatòria d’ajuts de suport 
a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal 
investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2021. 
 
 

1. La Resolució EMC/3345/2020, de 16 de desembre (DOG Núm. 8301 - 22.12.2020), 
aprova les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats de 
recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en 
formació a Catalunya (FI_SDUR). 

 
2. La Resolució EMC/503/2021, de 19 de febrer (DOGC Núm. 8351 – 26.2.2021), obre 

la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris 
per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya 
(FI_SDUR) per a l'any 2021 (ref. BDNS 550325). 

 
3. La base 7.1 de la Resolució EMC/3345/2020, de 16 de desembre, estableix en el 

seu apartat e), que L'AGAUR comprova les dades que es fan constar al formulari i a 
la documentació annexa. En el cas que calgui esmenar la sol·licitud, s’ha de 
notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’una diligència del director executiu 
o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no 
bàsica que cal esmenar. La diligència n’ha d’indicar els motius i s’hi ha de fer 
constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació 
bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la 
diligència corresponent al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, s’entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, 
d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

 
4. L’article 6.1 de la Resolució EMC/503/2021, de 19 de febrer, especifica que el 

termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts s'inicia l'1 de març de 
2021 i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 15 de març de 
2021 i que el termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les 
sol·licituds provisionals per als ajuts s'inicia el 18 de març de 2021 i finalitza a les 
14:00:00 hores del 26 de març de 2021. 

 
Per tant,  
 

1. Mitjançant aquesta diligència, una vegada duta a terme la revisió de les sol·licituds 
presentades dins els terminis previstos a l’article 6.1 de la Resolució EMC/503/2021, 
de 19 de febrer, es notifica a les persones interessades la documentació bàsica que 
cal esmenar per continuar tramitant les seves sol·licituds, d’acord amb els termes 
establerts a l’annex adjunt.  

 
2. D’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats 
disposen de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
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d’aquesta diligència al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya per esmenar les seves sol·licituds, amb l’advertiment de que si així no ho 
fan, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia 
que s’haurà de dictar en els termes establerts a l’article 21 de l’esmentada llei.  

 
Signat a Barcelona. 
 
Manuel Molina Clavero 
Director executiu de l’AGAUR 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00007 43571170Q ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA 
ANALÍTICA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00016 47419465C 
FARMÀCIA I TECNOLOGIA 
FARMACÈUTICA, I 
FISICOQUÍMICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00017 77128155R PSICOLOGIA CLÍNICA I 
PSICOBIOLOGIA 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00026 48138681A BIOMEDICINA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00027 47843384A MEDICINA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00029 Y3286649D BIOLOGIA, SANITAT I MEDI 
AMBIENT 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00033 76651240Z HISTÒRIA DE L'ART 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00036 78097724M BIOMEDICINA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00037 23817663J GENÈTICA, MICROBIOLOGIA I 
ESTADÍSTICA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00058 48957996N FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c). 
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00063 48167679K FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00067 Y6552232Y FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I 
QUÍMICA TERAPÈUTICA 

Document que acrediti disposar d'una nota mitjana mínima de 6,5 a l' expedient 
acadèmic de grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura calculada d'acord 
amb els criteris que especifica el Reial decret 1125/2003, i  en el cas d'estudis cursats 
a l'estranger, calculada d'acord a les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats d'equivalències de notes mitjanes (Base 4.1 g). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00068 47959787A HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00080 47665663A HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00086 Y8289517D PSICOLOGIA CLÍNICA I 
PSICOBIOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00095 43225063J FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I 
QUÍMICA TERAPÈUTICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00098 77923269M ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA 
ANALÍTICA 

Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00110 YB1276135 FILOSOFIA Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00122 70908169C FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 

Document que acrediti disposar d'una nota mitjana mínima de 6,5 a l' expedient 
acadèmic de grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura calculada d'acord 
amb els criteris que especifica el Reial decret 1125/2003, i  en el cas d'estudis cursats 
a l'estranger, calculada d'acord a les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats d'equivalències de notes mitjanes (Base 4.1 g). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00134 54168558Q BIOQUÍMICA I FISIOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00141 41630476Q FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I 
QUÍMICA TERAPÈUTICA 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00161 48254724B GENÈTICA, MICROBIOLOGIA I 
ESTADÍSTICA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00167 Y7480355X 
BIOLOGIA EVOLUTIVA, 
ECOLOGIA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00170 Y3215621M 
BIOLOGIA EVOLUTIVA, 
ECOLOGIA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00172 47889404T 
FARMÀCIA I TECNOLOGIA 
FARMACÈUTICA, I 
FISICOQUÍMICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00180 Y7295690N HISTÒRIA DE L'ART 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00214 72823841E FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00221 77624911A PSICOLOGIA CLÍNICA I 
PSICOBIOLOGIA 

Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00233 47940645C ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA 
ANALÍTICA 

Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00240 46989674F MEDICINA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00246 41616150L FÍSICA DE LA MATÈRIA 
CONDENSADA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00247 46491047C BIOLOGIA CEL·LULAR, 
FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00252 73161546H BIOLOGIA, SANITAT I MEDI 
AMBIENT 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00255 47670062D HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00256 47826387A BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00260 43576494G BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00263 39474014B BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00271 YA7841378 MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00273 47571591R PATOLOGIA I TERAPÈUTICA 
EXPERIMENTAL 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00275 23876414E 
BIOLOGIA EVOLUTIVA, 
ECOLOGIA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00278 Y5152325V MEDICINA 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00283 72831683K GENÈTICA, MICROBIOLOGIA I 
ESTADÍSTICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00290 45127467H MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00293 47258762H QUÍMICA INORGÀNICA I 
ORGÀNICA 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00298 47186695X FÍSICA DE LA MATÈRIA 
CONDENSADA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00300 Y7587236X CIÈNCIA DE MATERIALS I 
QUÍMICA FÍSICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 

2021 FISDU 00308 48143161K NUTRICIÓ, CIÈNCIES DE 
L'ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00316 04625568S HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part d'un grup de recerca 
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent (Base 4.2 c). 

2021 FISDU 00333 18455290K BIOQUÍMICA I FISIOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00339 LF0ZMT6ZZ FILOSOFIA 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 

grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 
Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de màster 
degudament emplenat d’acord amb el que disposen les resolucions vigents del 

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00353 47332120Y BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00354 47933574X MINERALOGIA, PETROLOGIA I 
GEOLOGIA APLICADA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00364 54176730T FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 

Document que acrediti disposar d'una nota mitjana mínima de 6,5 a l' expedient 
acadèmic de grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura calculada d'acord 
amb els criteris que especifica el Reial decret 1125/2003, i  en el cas d'estudis cursats 
a l'estranger, calculada d'acord a les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats d'equivalències de notes mitjanes (Base 4.1 g). 

2021 FISDU 00373 47728455M FÍSICA DE LA MATÈRIA 
CONDENSADA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00385 53663111V PSICOLOGIA CLÍNICA I 
PSICOBIOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00388 48167127K ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA 
ANALÍTICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00398 47420027F 
BIOLOGIA EVOLUTIVA, 
ECOLOGIA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00400 47987920F GENÈTICA, MICROBIOLOGIA I 
ESTADÍSTICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00401 39412257D QUÍMICA INORGÀNICA I 
ORGÀNICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00415 23877458P 
BIOLOGIA EVOLUTIVA, 
ECOLOGIA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00419 47963207L FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA – CIF Q0818001J   

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00422 53318622E BIOQUÍMICA I BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – CIF Q0818002H 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00031 Y7504463Z GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00084 53703005Y GENÈTICA I MICROBIOLOGIA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00104 47121594E GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00105 47981636W SOCIOLOGIA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00123 Y7782826P GEOGRAFIA Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00129 CA495495 CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 

2021 FISDU 00159 73418290J QUÍMICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00190 49222591S SOCIOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00191 M95755280 TRADUCCIÓ INTERPRETACIÓ I 
ESTUDIS ÀSIA ORIENTAL 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00203 AAA120270 BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00216 Y4381588X CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – CIF Q0818002H 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00227 Y7848316V SOCIOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00232 1722484456 GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 

grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 
amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00281 FH9915592 CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00284 Y5894926V GEOGRAFIA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 

2021 FISDU 00320 49736743W BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00324 39396122C CIÈNCIA ANIMAL I DELS 
ALIMENTS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00358 H40654871 SOCIOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00393 AW750954 FILOSOFIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Document que acrediti que la persona candidata ha estat en una de les situacions 
d’excepcionalitat especificades a l’Article 4.1 de la convocatòria després d'haver 
superat els estudis per accedir al programa de doctorat. 

2021 FISDU 00395 55249496T BIOLOGIA ANIMAL,BIOLOGIA 
VEGETAL I ECOLOGIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

12 de 21

 



   
  A

G
È

N
C

IA
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

 D
'A

JU
T

S
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IS
 I 

D
E

 R
E

C
E

R
C

A
 (

A
G

A
U

R
)

Doc.original signat per:
MANUEL MOLINA CLAVERO  21/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0LXWMXBDJS56DR42LZZ0M25P5RRGYZNB*
0LXWMXBDJS56DR42LZZ0M25P5RRGYZNB

Data creació còpia:
21/04/2021 12:53:25
Data caducitat còpia:
21/04/2031 00:00:00

Pàgina 13 de 21

  
 

 

ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – CIF Q0818002H 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR CANDIDAT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00399 34287083V 
ENGINYERIA 
QUÍMICA,BIOLÒGICA I 
AMBIENTAL 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00416 1803206331 SANITAT I ANATOMIA ANIMALS 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de màster 
degudament emplenat d’acord amb el que disposen les resolucions vigents del 

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Base 7.1 d). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA – CIF Q0818003F 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00005 49221726R FÍSICA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00012 45933455V ENGINYERIA QUÍMICA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00013 41567384J ENGINYERIA ELECTRÒNICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00028 Y7492740K TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00041 UD8395848 ENGINYERIA ELECTRÒNICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que la persona candidata ha estat en una de les situacions 
d’excepcionalitat especificades a l’Article 4.1 de la convocatòria després d'haver 
superat els estudis per accedir al programa de doctorat. 

2021 FISDU 00081 46364956S FÍSICA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00094 78102849R TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00100 P5191329 FÍSICA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00142 31040321G ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c). 
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00148 V52924188 ENGINYERIA TELEMÀTICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00151 143103714 CIÈNCIA DELS MATERIALS I 
ENGINYERIA METAL·LÚRGICA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA – CIF Q0818003F 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00195 Y7474010J TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00217 0105118699 ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00219 Y8312559M TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 

grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 
amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part d'un grup de recerca 
reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent (Base 4.2 c). 

2021 FISDU 00222 Y7447665A PROJECTES ARQUITECTÒNICS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00234 48091634Z CIÈNCIA DELS MATERIALS I 
ENGINYERIA METAL·LÚRGICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00235 X9493634Q ENGINYERIA ELECTRÒNICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00328 DX4223051 ENGINYERIA ELECTRÒNICA 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00336 1722590625 ENGINYERIA ELECTRÒNICA Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

15 de 21

 



   
  A

G
È

N
C

IA
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

 D
'A

JU
T

S
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IS
 I 

D
E

 R
E

C
E

R
C

A
 (

A
G

A
U

R
)

Doc.original signat per:
MANUEL MOLINA CLAVERO  21/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0LXWMXBDJS56DR42LZZ0M25P5RRGYZNB*
0LXWMXBDJS56DR42LZZ0M25P5RRGYZNB

Data creació còpia:
21/04/2021 12:53:25
Data caducitat còpia:
21/04/2031 00:00:00

Pàgina 16 de 21

  
 

 

ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA – CIF Q0818003F 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00379 YB0485804 ENGINYERIA ELÈCTRICA 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 

grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 
amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 
Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de màster 
degudament emplenat d’acord amb el que disposen les resolucions vigents del 

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00387 Y5165700Y ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00404 A43280683 ENGINYERIA ELECTRÒNICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00412 53351541M TEORIA DEL SENYAL I 
COMUNICACIONS 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA – CIF Q5850017D 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00088 48103085B COMUNICACIÓ 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00092 E27896881 TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL 
LLENGUATGE 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00133 47099811C ECONOMIA I EMPRESA Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00135 73210971Q TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL 
LLENGUATGE 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00137 X1848149F CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00194 47442341B CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE 
LA SALUT 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00220 Y7030453B CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE 
LA SALUT 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00223 Y8308121Y TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL 
LLENGUATGE 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 
amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00262 B52528820 CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00309 47794646W DRET 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00350 Y6510447N DRET Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00361 Y2705202W TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL 
LLENGUATGE 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  

2021 FISDU 00382 47923636P CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE 
LA SALUT 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE GIRONA – CIF Q6750002E 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00044 41569705B HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00050 41577744T HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00074 40456587R CIÈNCIES AMBIENTALS Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00096 53643563L HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00102 39396511H 
ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I 
TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00186 47999925Y HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00213 Y6651225F HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00337 41591417B QUÍMICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00345 47991113A BIOLOGIA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00346 41643381H 
ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I 
TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00362 41600727Y QUÍMICA 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00378 41577598S HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART Esmena de la sol·licitud per tal que es compleixi el requisit indicat a la Base 4.2 d: 
cada persona directora de tesi només pot constar en una sol·licitud. 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA – CIF Q7550001G 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00093 08894055R PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA 
FORESTAL 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00118 48253932R MEDICINA EXPERIMENTAL 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00128 78100842H PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA 
FORESTAL 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00131 219013778 INFORMÀTICA I ENGINYERIA 
INDUSTRIAL 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00204 47935133M MEDICINA EXPERIMENTAL 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi és investigador/a principal o 
membre d'un projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència 
(de mínim 24.000 €)  vigent en el moment de presentar la sol·licitud (Base 4.2 b).  
Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00254 A27334414 MEDICINA EXPERIMENTAL 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 
amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00291 39391751L MEDICINA EXPERIMENTAL 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  

2021 FISDU 00295 48050286C MEDICINA EXPERIMENTAL 
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI – CIF Q9350003A 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00070 47773905F QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA 
ORGÀNICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00174 48272140Q QUÍMICA ANALÍTICA I QUÍMICA 
ORGÀNICA 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00326 BC7992711 ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA 
I AUTOMÀTICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00329 R44510419 ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA 
I AUTOMÀTICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document que acrediti que la persona candidata ha estat en una de les situacions 
d’excepcionalitat especificades a l’Article 4.1 de la convocatòria després d'haver 

superat els estudis per accedir al programa de doctorat. 

2021 FISDU 00365 L7249276 ENG. ELECTRÒNICA, ELÈCTRICA 
I AUTOMÀTICA 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 
Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de màster 

degudament emplenat d’acord amb el que disposen les resolucions vigents del 
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Base 7.1 d). 

2021 FISDU 00366 YB7522982 ENGINYERIA INFORMÀTICA I 
MATEMÀTIQUES 

Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00427 3947576 ENGINYERIA INFORMÀTICA I 
MATEMÀTIQUES 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c). 
Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 
nota mitjana (Base 7.1 c). 
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ANNEX: ESMENES A LA SOL·LICITUD 

Ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR 2021) 

 

 

 

 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA – CIF G60667813 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00392 48107161Q ESTUDIS DE PSICOLOGIA I 
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 

Document que acrediti que el/la director/a de la tesi forma part del personal funcionari 
o adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte, del departaments de les 
universitats beneficiàries, per tal de garantir suficientment la supervisió i el seguiment 
de la tesi doctoral de la persona candidata (Base 4.2 a). 

2021 FISDU 00413 524021299 ESTUDIS D'ARTS I HUMANITATS 

Document de declaració d’equivalència de notes mitjanes dels estudis de 
grau/llicenciatura o diplomatura/enginyeria/arquitectura degudament emplenat d’acord 

amb el que disposen les resolucions vigents del Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats (Base 7.1 d). 

 

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL – CIF G59069740 

NUM EXPEDIENT IDENTIFICADOR SOL·LICITANT DEPARTAMENT DOCUMENTACIÓ 

2021 FISDU 00051 53333461A 
IQS SCHOOL OF 
ENGINEERING/ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR IQS 

Expedient acadèmic dels estudis de grau, llicenciatura, arquitectura o diplomatura on 
hi consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana (Base 7.1 c).  
Document que acrediti complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu l'article 
6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (Base 4.1 a), segons les especificacions 
que disposa la convocatòria (Article 4.1). 

2021 FISDU 00078 45721927C 
IQS SCHOOL OF 
ENGINEERING/ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR IQS 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 

2021 FISDU 00136 47320359K 
IQS SCHOOL OF 
ENGINEERING/ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR IQS 

Expedient acadèmic dels estudis de màster on hi consti la data d’obtenció del títol i la 

nota mitjana (Base 7.1 c). 
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