
                                                        

   

Resolució relativa a la inadmissió o desistiment de les sol·licituds, 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 2019. 
  
Fets 

 
1. Per Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre (DOGC núm. 7715 – 28.9.2018), 

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

2. Per Resolució EMC/2248/2018, d’1 d’octubre (DOGC núm. 7720 – 5.10.2018), 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 
417789). 

 
3. El 21 de gener de 2019 s’ha reunit la comissió de selecció de la convocatòria dels ajuts 

destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell (FI) per a l’any 2019. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base 4.1 de l’apartat IV de l’Annex de la Resolució EMC/2176/2018, de 25 de 

setembre, estableix que prèviament a la concessió dels ajuts, l’òrgan instructor ha de 
resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de la sol·licitud, els quals 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. La base 4.2 de l’apartat IV de l’Annex de la Resolució esmentada especifica que, 
comporta la inadmissió de la sol·licitud l’incompliment dels requisits no esmenables o 
del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases. 
Comporta el desistiment de la sol·licitud: 
a) 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. 
b) La manca de presentació de la documentació requerida dins del termini. 
 

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. 
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5. Segons la convocatòria l’òrgan instructor és l’AGAUR i, vista l’acta de la Comissió de 

Selecció reunida el dia 21 de gener de 2019;  
 
Per tant,  
 
Resolc: 
 
Declarar inadmeses o desistides les sol·licituds presentades 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 2019, en els termes que consten en 
els annexos  de la present Resolució. 

 
Contra la present Resolució, que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden 
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 I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00942 12AP42000 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El

director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00469 21298 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00558 23845632Z Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00009 26496521S Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00062 39445226L Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I de bases reguladores: La persona
directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o vinculat
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.
Incompliment base 3.2.c) apartat I de bases reguladores: La persona
directora de tesi ha d'estar vinculada al projecte de recerca, al conveni
o al contracte al qual es vinculi la tesi doctoral.

2019 FI_B 01124 41513535F Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 01241 43158075R Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00609 43215572K Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a): El director o directora de tesi ha de formar

part del personal funcionari o vinculat de l'entitat a la qual s'adscrigui
l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el
seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.
Incompliment base 3.2.c): El director o directora de tesi ha d'estar
vinculat al projecte de recerca, al conveni o al contracte al qual es
vinculi la tesi doctoral de la persona candidata.

2019 FI_B 00494 46484062G Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00475 47321610F Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00131 47322152C Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de la base 3.2.c) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: El director o directora de tesi ha d'estar vinculat al
projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi la tesi
doctoral de la persona sol·licitant.

2019 FI_B 00342 47746741Y Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.1.e) apartat I bases reguladores: La tesi doctoral
de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement, actiu en el moment de presentar la
sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.

2019 FI_B 01126 47967129P Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a): El director o directora de tesi ha de formar
part del personal funcionari o vinculat de l'entitat a la qual s'adscrigui
l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el
seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.
Incompliment base 3.2.c): El director o directora de tesi ha d'estar
vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es
vinculi la tesi doctoral de la persona sol·licitant.

2019 FI_B 01056 53642265D Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01179 77578222G Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El

director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 01336 F18514011 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00647 G03349556 Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

2019 FI_B 00945 Y5138300E Universitat de Barcelona Q0818001J Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00389 13AF26053 Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.2.c) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: El director o directora de tesi ha d'estar vinculat al
projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi la tesi
doctoral de la persona sol·licitant.

2019 FI_B 01143 43548150L Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00055 45467868L Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.1.e) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar
part d'un projecte de recerca competitiu o bé d'un conveni o un
contracte de recerca o de transferència de coneixement amb entitats
públiques o empreses privades. No es consideren projectes
competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als
grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR).

2019 FI_B 00407 47097549N Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.2.c) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: El director o directora de tesi ha d'estar vinculat al
projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi la tesi
doctoral de la persona sol·licitant.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00896 78584964J Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els

estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00309 Y3038201F Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.2.b) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: El director o 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.

2019 FI_B 00421 Y3635835D Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00775 Y4203898H Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.1.f) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: La persona candidata no pot haver gaudit de cap altre
ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

2019 FI_B 00091 Y4369355J Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment de la base 3.2.c) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: El director o directora de tesi ha d'estar vinculat al
projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi la tesi
doctoral de la persona sol·licitant.

2019 FI_B 01223 Y5582251G Universitat Autònoma de Barcelona Q0818002H Incompliment base 3.2.a) apartat I annex de bases reguladores: El
director o directora de tesi ha de formar part del personal funcionari o
vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, de l'entitat a la
qual s'adscrigui l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment
la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona
candidata.

Universitat Politècnica de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01141 36519392S Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els

estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00791 47691692L Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 01234 BJ3163555 Universitat Politècnica de Catalunya Q0818003F Incompliment base 3.2.a): El director o directora de tesi ha de formar
part del personal funcionari o vinculat de l'entitat a la qual s'adscrigui
l'ajut. Aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el
seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.
Incompliment base 3.2.c): El director o directora de tesi ha d'estar
vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es
vinculi la tesi doctoral de la persona sol·licitant.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Pompeu Fabra
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01048 38875330V Universitat Pompeu Fabra Q5850017D Incompliment dels articles 4.a) i 4.b) de la convocatòria: Haver

finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de
gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud o a partir de l'1
de gener de 2013 si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de
2015 si han existit les situacions previstes en aquest mateix article.

Universitat de Lleida
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01148 32061229B Universitat de Lleida Q7550001G Incompliment de la base 3.2.b) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: El director o 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.

2019 FI_B 01125 47687923E Universitat de Lleida Q7550001G Incompliment de la base 3.1.a) de l'apartat I de l'annex de les bases
reguladores: Complir un dels requisits d'accés al doctorat que preveu
l'article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, dins del termini
establert a la convocatòria corresponent.

2019 FI_B 01123 X8712320N Universitat de Lleida Q7550001G Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

Universitat de Girona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00171 Y4381588X Universitat de Girona Q6750002E Incompliment de la base 3.1.d) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: La nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als
estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura,
enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a
6,50.

Universitat Rovira i Virgili
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01224 47768314M Universitat Rovira i Virgili Q9350003A Incompliment base 3.1.e) apartat I bases reguladores: La tesi doctoral

de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement, actiu en el moment de presentar la
sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.

2019 FI_B 01250 76972186H Universitat Rovira i Virgili Q9350003A Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 01139 Y6140107H Universitat Rovira i Virgili Q9350003A Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Ramon Llull
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00890 39380615S Universitat Ramon Llull G59069740 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els

estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00433 Y5400760Y Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya G58020124 Incompliment de la base 3.1.f) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: La persona candidata no pot haver gaudit de cap altre
ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Universitat Internacional de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00137 39925330K Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e): La tesi doctoral ha de formar part d'un

projecte de recerca competitiu o d'un conveni o un contracte de
recerca o de transferència de coneixement amb un valor mínim de
24.000,00 euros, actiu en el moment de presentar la sol·licitud i en el
moment de la incorporació de la persona candidata. Incompliment
base 3.2.b): El director o directora de tesi ha de formar part d'un grup
de recerca reconegut SGR vigent durant el període de contractació de
la persona candidata.

2019 FI_B 00157 40371786R Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 01325 40565228J Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e): La tesi doctoral de les persones candidates
ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu o bé d'un
conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement
amb un valor mínim de 24.000,00 euros, actiu en el moment de
presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona
candidata a l'entitat d'adscripció.

2019 FI_B 00912 48093511M Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e) de les bases reguladores: La tesi doctoral
de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses
privades. En el cas dels convenis o els contractes de recerca o de
transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de
24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.

2019 FI_B 00795 J6279433 Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e) apartat I bases reguladores: La tesi doctoral
de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement, actiu en el moment de presentar la
sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.
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ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Internacional de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00639 Y2223349E Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els

estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00176 Y2606472B Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00826 Y3179340H Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els
estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

2019 FI_B 00698 Y4646223F Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1e): La tesi doctoral de les persones candidates
ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu o bé d'un
conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement
amb un valor mínim de 24.000,00 euros. Els projectes competitius,
convenis i contractes de recerca esmentats han d'estar en actiu en el
moment de presentar la sol·licitud i en el moment de la incorporació
de la persona candidata a l'entitat d'adscripció.

2019 FI_B 00662 Y4919020R Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e) de les bases reguladores: La tesi doctoral
de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses
privades. En el cas dels convenis o els contractes de recerca o de
transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de
24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.

2019 FI_B 01161 Y6007403R Universitat Internacional de Catalunya G61737409 Incompliment base 3.1.e) apartat I bases reguladores: La tesi doctoral
de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca
competitiu o bé d'un conveni o un contracte de recerca o de
transferència de coneixement, actiu en el moment de presentar la
sol·licitud i en el moment de la incorporació de la persona candidata.

9 de 169 de 16



ANNEX I: SOL·LICITUDS INADMESES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Fundació Parc Taulí
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00809 48034865D Fundació Parc Taulí G60331238 Incompliment de l'article 4.a) de la convocatòria: Haver finalitzat els

estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016
i el moment de presentar la sol·licitud.

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00388 46711297E Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont G64361322 Incompliment de la base 3.1.d) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: La nota mitjana mínima d'expedient acadèmic per als
estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura,
enginyeria tècnica i arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a
6,50.

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01237 71702818L Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau G60136934 Incompliment de la base 3.2.b) de l'apartat I de l'annex de les bases

reguladores: El director o 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.
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ANNEX II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00936 02786296F 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.

2019 FI_B 01182 055790173 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.

2019 FI_B 00944 15517510P 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.

2019 FI_B 01286 1715909097 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.

2019 FI_B 01253 25369970G 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.

2019 FI_B 01252 30257470G 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.

2019 FI_B 01273 41009551E 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.

2019 FI_B 00769 41554323Q 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.

2019 FI_B 01335 43410430T 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.

2019 FI_B 01293 45140401A 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.

2019 FI_B 00465 46255914Q 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.

2019 FI_B 01217 46970994A 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.

2019 FI_B 01127 47161026D 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 II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00398 47598466N 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.

2019 FI_B 00304 47748224V 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.

2019 FI_B 00850 47790771Z 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.

2019 FI_B 00033 48026625A 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.

2019 FI_B 01147 488943755 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.

2019 FI_B 01033 49185180W 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.

2019 FI_B 01334 71302225V 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.

2019 FI_B 00381 AP841158 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.

2019 FI_B 01194 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.

2019 FI_B 00458 Y4818823S 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.

2019 FI_B 01150 Y5095905Q 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.

2019 FI_B 00357 Y6002981H 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.

2019 FI_B 01267 Y6416356Z 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 II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01328 Z37744483 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
2019 FI_B 00297 03147429V 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.

2019 FI_B 00252 20052926P 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.

2019 FI_B 00605 41577520Y 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.

2019 FI_B 00923 43234958H 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.

2019 FI_B 01032 46829932T 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.

2019 FI_B 01249 46974847S 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.

2019 FI_B 00572 47236204T 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.

2019 FI_B 00696 53295759K 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.

2019 FI_B 00615 73142602A 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.

2019 FI_B 00445 A569909 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.

2019 FI_B 00188 AAC634580 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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ANNEX II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Autònoma de Barcelona
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 01146 AY4255421 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.

2019 FI_B 01242 Y5285553Y 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.

2019 FI_B 00937 Y5568917X 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.

2019 FI_B 01052 Y6038807X 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.

2019 FI_B 00299 YB3099478 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
2019 FI_B 00593 1714864657 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.

2019 FI_B 01151 49287036Z 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.

2019 FI_B 00122 A12333033 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.

2019 FI_B 01324 AA0114362 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.

2019 FI_B 00666 AV150673 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.

2019 FI_B 00016 E35790815 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.

2019 FI_B 00844 J9554505 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.
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ANNEX II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat Politècnica de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00203 R42748427 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.

2019 FI_B 00668 V45761206 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.

2019 FI_B 01051 Y6122902V 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
2019 FI_B 00916 723279247 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.

2019 FI_B 00785 AN376831 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.

2019 FI_B 00634 P2107822 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.

2019 FI_B 01189 W37276175 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.

Universitat Rovira i Virgili
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00316 73010388Q Universitat Rovira i Virgili Q9350003A Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

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

2019 FI_B 01173 CC1140865252 Universitat Rovira i Virgili Q9350003A 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 II: SOL·LICITUDS DESISTIDES

2019FI_B_Ajuts per a la contractació de personal investigador novell FI 2019

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
NÚM. EXP. Id. persona candidata Entitat d'adscripció Id. entitat d'adscripció MOTIU
2019 FI_B 00646 46413966N Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya G58020124 Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no aporta la

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

2019 FI_B 00332 47847449C Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya G58020124 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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