
         

                                                  

   

Resolució relativa a la inadmissió o desistiment de les sol·licituds, en el marc de la 
convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a 
la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments 
d’universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l’any 2020  

 
Fets 
 
1. Per Resolució EMC/2703/2019, de 17 d’octubre (DOGC núm. 7988 – 24.10.2019), 

s'aproven 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. Per Resolució EMC/2959/2020, de 12 de novembre (DOGC núm. 8003 – 15.11.2019), 

s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca 
universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als 
departaments d’universitaris del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l’any 
2020. (ref. BDNS 481561). 

 
3. En data 26 de novembre de 2019 es publica en el DOGC núm. 8010 de 26.11.2019, la 

Correcció d’Errades a la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual 
s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca 
universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als 
departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 
2020 (ref. BDNS 481561). 

 
4. Per Resolució EMC/459/2020, de 18 de febrer (DOGC núm. 8071 - 25.2.2020)  es 

modifiquen els termes de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, que obre la 
convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a 
la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments 
d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020 (ref. 
BDNS481561). 

 
5. Per Resolució EMC/1225/2020, de 2 de juny (DOGC núm.  8149 - 8.6.2020), es 

modifiquen els termes de la Resolució EMC/2703/2019, de 17 d’octubre, per la qual 
s’aproven 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).  

 
6. Per Resolució EMC/1464/2020, de 15 de juny (DOGC núm. 8162 de 25.6.2020), es 

modifiquen els termes de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, per la qual 
s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca 
universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als 
departaments d'universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 
2020 (ref. BDNS481561). 
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7. El 19 de juny de 2020 es reuneix la comissió de selecció de la convocatòria dels ajuts   
de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de 
personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitaris del 
sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l’any 2020. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. La base 13.1 de l’apartat I de l’annex de la Resolució EMC/2703/2019, de 17 d’octubre, 

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

2. La base 13.2 de l’apartat I 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. 

 
Així mateix, 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 del document d’acceptació o de la documentació que es 
requereixi 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. 

 
5. D’acord amb l’article 9.1 de la Resolució EMC/2959/2019, de 12 de novembre, l’òrgan 

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

 
Atès l’exposat i vista l’acta de la Comissió de Selecció reunida el dia 19 de juny de 2020; 
 
Resolc: 
 
1. Inadmetre les sol·licituds relacionades a l’annex: “Sol·licituds Inadmeses”, en el marc 

de la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris 

2/14



         

                                                  

   

per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als 
departaments d’universitaris del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a 
l’any 2020, pels motius que s’hi fan constar. 
 

2. Declarar desistides les sol·licituds relacionades a l’annex: “Sol·licituds desistides”, en el 
marc de la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca 
universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als 
departaments d’universitaris del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a 
l’any 2020, pels motius que s’hi fan constar. 

 
Contra la present Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs d’alçada davant la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris  i 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 a Barcelona. 
 
 
 
 
Manuel Molina Clavero 
Director executiu de l’AGAUR 
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ANNEX: SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I
IMMUNOLOGIA

2020 FISDU 00543 47329153Y Q0818001J Incompliment de la base 4.2 b) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la forma part d'un grup de recerca reconegut per la
Generalitat de Catalunya (SGR) vigent.

BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I
IMMUNOLOGIA

2020 FISDU 00538 47958016A Q0818001J Incompliment de la base 4.2 c) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el 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.

BIOLOGIA EVOLUTIVA, ECOLOGIA I CIÈNCIES
AMBIENTALS

2020 FISDU 00091 53034845L Q0818001J Incompliment de la base 4.2 a) de les bases
reguladores: Formar part del personal funcionari o
adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte,
als departaments de les universitats detallats a
l'apartat II d'aquestes bases. Aquesta adscripció ha de
garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la
tesi doctoral de la persona candidata.

BIOMEDICINA 2020 FISDU 00409 47834405V Q0818001J Incompliment de la base 4.2 a)de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut.

CIÈNCIA DE MATERIALS I QUÍMICA FÍSICA 2020 FISDU 00252 38866261X Q0818001J Incompliment de la base 4.2 a) de les bases
reguladores: Formar part del personal funcionari o
adscrit, segons els estatuts o mitjançant un contracte,
als departaments de les universitats detallats a
l'apartat II d'aquestes bases. Aquesta adscripció ha de
garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la
tesi doctoral de la persona candidata.4

CIÈNCIA DE MATERIALS I QUÍMICA FÍSICA 2020 FISDU 00569 47965929G Q0818001J Incompliment de la base 4.1 a) de les bases
reguladores: 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.

CIÈNCIA POLÍTICA, DRET CONSTITUCIONAL I
FILOSOFIA DEL DRET

2020 FISDU 00486 46147089G Q0818001J Incompliment de la base 4.2 a) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut.
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ANNEX : SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
DINÀMICA DE LA TERRA I DE L'OCEÀ 2020 FISDU 00561 53584458R Q0818001J Incompliment de la base 4.2 d) de les bases

reguladores: Document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

DRET PENAL I CRIMINOLOGIA, I DRET
INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS
INTERNACIONALS

2020 FISDU 00418 Y4639505M Q0818001J Incompliment dels requisits i supòsits establerts a
l'Article 4 de la convocatoria.

ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA ANALÍTICA 2020 FISDU 00120 43571170Q Q0818001J Incompliment de la base 4.1 a) de les bases
reguladores: 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.

ENGINYERIA QUÍMICA I QUÍMICA ANALÍTICA 2020 FISDU 00185 70882831M Q0818001J Incompliment de la base 4.2 c) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el 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.

FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA I QUÍMICA
TERAPÈUTICA

2020 FISDU 00173 Y7434619K Q0818001J Incompliment de la base 4.2 d) de les bases
reguladores: document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 2020 FISDU 00557 20903128S Q0818001J Incompliment de la base 4.1 a) de les bases
reguladores: 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.

FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL 2020 FISDU 00498 47894823Z Q0818001J Incompliment de la base  4.1 a) i 4.2 a) de les bases
reguladores: 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.Document que
acrediti que el director/a de la tesi forma part del
personal funcionari o adscrit, segons els estatuts o
mitjançant un contracte al Departament de la
Universitat beneficiària al que es sol·licita l'ajut.

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA 2020 FISDU 00002 40369802H Q0818001J Incompliment de la base 4.2 d) de les bases
reguladores: document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.
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ANNEX : SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA 2020 FISDU 00546 21763400H Q0818001J Incompliment de la base 4.1a) i  4.2 c) de les bases

reguladores: 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.Document que
acrediti que el 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.

Universitat Autònoma de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
FILOLOGIA ESPANYOLA 2020 FISDU 00387 E26728243 Q0818002H Incompliment de la base 4.1 a) de les bases

reguladores: 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.

FILOSOFIA 2020 FISDU 00513 F15060179 Q0818002H Incompliment dels requisits i supòsits establerts a
l'Article 4 de la convocatoria

GEOGRAFIA 2020 FISDU 00533 78751425T Q0818002H Incompliment de la base 4.1 g) de les bases
reguladores: Document que acrediti disposar d'una
nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes.

GEOGRAFIA 2020 FISDU 00512 Y7369169Y Q0818002H Incompliment de la base 4.1 g) de les bases
reguladores: Disposar d'una nota mitjana 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
d'Educació i Formació Professional d'equivalències de
notes mitjanes
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ANNEX :SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat Autònoma de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS 2020 FISDU 00048 16636370X Q0818002H Incompliment de la base 4.2 a) de les bases

reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut.

MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS 2020 FISDU 00495 Y5076373B Q0818002H Incompliment de la base 4.2 c) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el 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.

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 2020 FISDU 00284 23821278V Q0818002H Incompliment de les bases 4.1a) i 4.1g) de les bases
reguladores:Document que acrediti complir un dels
requisits d'accés al doctorat .Document que acrediti
disposar d'una nota mitjana 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.

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 2020 FISDU 00484 23858861H Q0818002H Incompliment de la base  4.1 a) de les bases
reguladores: 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.

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 2020 FISDU 00389 47678466H Q0818002H Incompliment de la base  4.2 a) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut .

QUÍMICA 2020 FISDU 00413 45988569T Q0818002H Incompliment de la base 4.1g) de les bases
reguladores: Document que acrediti disposar d'una
nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes.
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ANNEX : SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat Autònoma de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU  D'EXCLUSIÓ
SANITAT I ANATOMIA ANIMALS 2020 FISDU 00356 43573544K Q0818002H Incompliment de la base 4.2 c) de les bases

reguladores: Document que acrediti que el 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.

Universitat Politècnica de Catalunya
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU  D'EXCLUSIÓ
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 2020 FISDU 00427 FV5463362 Q0818003F Incompliment de la base relativa a la presentació de

sol·licituds
CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 2020 FISDU 00347 47034773A Q0818003F Incompliment de la base relativa a la presentació de

sol·licituds
ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL 2020 FISDU 00285 BR0240318 Q0818003F Incompliment dels requisits i supòsits establerts a

l'Article 4 de la convocatoria.
ENGINYERIA DE PROJECTES I DE LA
CONSTRUCCIÓ

2020 FISDU 00192 Y0016064R Q0818003F Incompliment de la base relativa a la presentació de
sol·licituds

ENGINYERIA ELÈCTRICA 2020 FISDU 00593 Y7738505P Q0818003F Incompliment de la base 4.1 g) de les bases
reguladores: disposar d'una nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes.

ENGINYERIA QUÍMICA 2020 FISDU 00525 Y7591974X Q0818003F Incompliment de la base 4.1 g) de les bases
reguladores: disposar d'una nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes

ENGINYERIA TELEMÀTICA 2020 FISDU 00396 T4780152 Q0818003F Incompliment dels requisits i supòsits establerts a
l'Article 4 de la convocatoria.
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ANNEX :SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat Pompeu Fabra
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 2020 FISDU 00494 X3947694C Q5850017D Incompliment de la base 4.1 g) de les bases

reguladores: disposar d'una nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes

COMUNICACIÓ 2020 FISDU 00182 50754176F Q5850017D Incompliment de la base 4.2 d) de les bases
reguladores: Sol·licitud amb director/a repetit a una
altra sol·lcitud: document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

COMUNICACIÓ 2020 FISDU 00551 AW104204 Q5850017D Incompliment de la base 4.2 d) de les bases
reguladores: Sol·licitud amb director/a repetit a una
altra sol·lcitud: document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

ECONOMIA I EMPRESA 2020 FISDU 00049 53032615C Q5850017D Incompliment de la base 4.2 d) de les bases
reguladores: Document on el director/a de la tesi
expliciti la seva elecció atenent a que cada persona
directora de tesi només pot constar en una sol·licitud.

HUMANITATS 2020 FISDU 00022 47480512W Q5850017D Incompliment de la base 4.2 a) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut .
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ANNEX :SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat de Lleida
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL 2020 FISDU 00170 Y3640219T Q7550001G Incompliment de la base 4.2 a) de les bases

reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut

TECNOLOGIA D'ALIMENTS 2020 FISDU 00384 48278671S Q7550001G Incompliment de la base 4.2 b) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la forma part d'un grup de recerca reconegut per la
Generalitat de Catalunya (SGR) vigent.

Universitat de Girona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
ECONOMIA 2020 FISDU 00586 41577602L Q6750002E Incompliment de la base  4.1 g) de les bases

reguladores: Disposar d'una nota mitjana 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 d'Educació i Formació Professional
d'equivalències de notes mitjanes

INFORMÀTICA I MATEMÀTICA APLICADA 2020 FISDU 00294 77962042T Q6750002E Incompliment dels requisits i supòsits establerts a
l'Article 4 de la convocatoria.

INFORMÀTICA I MATEMÀTICA APLICADA 2020 FISDU 00278 IO1507525 Q6750002E Incompliment de la base 4.1 g) de les bases
reguladores: Disposar d'una nota mitjana 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 d'Educació i Formació
Professional d'equivalències de notes mitjanes
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ANNEX :SOL·LICITUDS INADMESES

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

Universitat Rovira i Virgili
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 2020 FISDU 00298 YB5545231 Q9350003A Incompliment dels requisits i supòsits establerts a

l'Article 4 de la convocatoria.
HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART 2020 FISDU 00566 YA1442525 Q9350003A Incompliment de la base 4.2 a) de les bases

reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut .

Universitat Oberta de Catalunya
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU  D'EXCLUSIÓ
ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I DE
LA COMUNICACIÓ

2020 FISDU 00523 G08748796 G60667813 Incompliment de la base 4.2 a) de les bases
reguladores: Document que acrediti que el director/a
de la tesi forma part del personal funcionari o adscrit,
segons els estatuts o mitjançant un contracte al
Departament de la Universitat beneficiària al que es
sol·licita l'ajut

ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I DE
LA COMUNICACIÓ

2020 FISDU 00394 Y4996714R G60667813 Incompliment dels requisits i supòsits establerts a
l'Article 4 de la convocatoria.
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ANNEX : SOL·LICITUDS DESISTIDES

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

Universitat de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
DRET PENAL I CRIMINOLOGIA, I DRET
INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS
INTERNACIONALS

2020 FISDU 00066 52401716B Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst

FILOSOFIA 2020 FISDU 00135 47982613J Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA 2020 FISDU 00358 47993121X Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst

FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA 2020 FISDU 00365 YB4216444 Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

FÍSICA QUÀNTICA I ASTROFÍSICA 2020 FISDU 00537 48187074G Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

GEOGRAFIA 2020 FISDU 00274 47853046M Q0818001J Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

PATOLOGIA I TERAPÈUTICA EXPERIMENTAL 2020 FISDU 00241 72557500K 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
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
ART I MUSICOLOGIA 2020 FISDU 00595 44799320N Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no

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

CIÈNCIA ANIMAL I DELS ALIMENTS 2020 FISDU 00399 Y4171043F Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC 2020 FISDU 00224 46099920P Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 2020 FISDU 00393 W48046434 Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst

ENGINYERIA QUÍMICA,BIOLÒGICA I AMBIENTAL 2020 FISDU 00335 73222229G 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: SOL·LICITUDS DESISTIDES

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

Universitat Autònoma de Barcelona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
FILOSOFIA 2020 FISDU 00142 079953467 Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no

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

PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 2020 FISDU 00522 Y6606343K Q0818002H Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

QUÍMICA 2020 FISDU 00240 LX1816211 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
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ 2020 FISDU 00215 YB1092653 Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no

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

ENGINYERIA ELECTRÒNICA 2020 FISDU 00258 Y6025142F Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

ENGINYERIA ELECTRÒNICA 2020 FISDU 00309 Y7533097J Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

FÍSICA 2020 FISDU 00351 AN255240 Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

FÍSICA 2020 FISDU 00052 P4758734 Q0818003F Desistiment de la sol·licitud. La persona sol·licitant no
aporta la documentació reclamada per l'entitat
d'adscripció dins del termini previst.

TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS 2020 FISDU 00478 48636283T 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 : SOL·LICITUDS DESISTIDES

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

Universitat de Girona
DEPARTAMENT  NÚM. EXPEDIENT Id. persona candidata Id. entitat d'adscripció MOTIU D'EXCLUSIÓ
CIÈNCIES AMBIENTALS 2020 FISDU 00297 70254468W Q6750002E 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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