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Resolució de la directora de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la 
Universitat de Barcelona de 4 de juliol de 2017, per la qual es convoquen ajuts per a la 
finalització de tesis doctorals. 

El dia 8 de juny de 2017, la Comissió Permanent de l’Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària 
de la UB va aprovar la convocatòria d’ajuts per a la finalització de tesis doctorals dels 
investigadors predoctorals de l’Institut. L’objectiu dels ajuts és contribuir a les despeses i les 
taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d'obtenció 
del títol de doctor o doctora. 

Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent, 

RESOLC 

Primer.- Convocar ajuts per a la finalització de tesis doctoral per un import màxim de 3.000 €, a 
càrrec del pressupost de l’Institut 

Segon.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de l’Oficina de Recerca 
de la Facultat de Farmàcia i comunicar-la als responsables dels grups de recerca de l’Institut. 

 

 

Rosa M. Lamuela 

Directora de l’INSA-UB 

Barcelona, 4 de juliol 2017 

 

 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els 
interessats legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de 
la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  
 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar 
aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels 
seus drets. 
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