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Ajuts per Formació 2021
Amb l’objectiu de promoure una formació excel∙lent que permeti que els nostres investigadors
adquireixin el coneixement i les capacitats necessàries per continuar oferint recerca en la
frontera del coneixement, l’Institut de Neurociències ofereix la possibilitat de que es puguin
sol∙licitar ajuts per formació, ja sigui a través de cursos presencials o online.
Termini de presentació des de la data de publicació d’aquest convocatòria fins esgotar la
disponibilitat dels fons destinats a aquesta convocatòria d’un màxim de 10.000 euros a càrrec
de l’aplicació pressupostaria D/680000700/R2019A/G00 amb projecte RN001571 provinent dels
Fons Ministerials de la menció d’excel∙lència Maria de Maeztu MDM‐2017‐0729.
Condicions Generals:
a. Les propostes les resoldrà el Director de l’Institut de Neurociències, a proposta de l’Equip de
Direcció, en el termini màxim d'un mes des de la data de presentació de la sol∙licitud. Aquesta
resolució es comunicarà al sol∙licitant i es publicarà a la intranet de la web de l’Institut de
Neurociències (www.neurociencies.ub.edu/intranet/intercanvi‐darxius/).
b. Els/les sol∙licitants només podran gaudir d’un ajut.
c. L’import màxim que es finançarà son 500.‐€ per ajut, la resta l’haurà de cofinançar
l’investigador amb els seus fons.
Els requisits per demanar l’ajut son els següents:
El/la sol∙licitant ha de ser un dels investigadors que pertanyen a l’Institut de Neurociències de la
UB o membre d’un grup de recerca amb el recolzament del seu IP.
Com gestionar la sol∙licitud i documentació que heu d’enviar:
Les sol∙licituds s’han d’enviar a l’Institut de Neurociències per correu electrònic
(ubneuro@ub.edu), especificant al tema del correu Ajut Formació 2021.
La sol∙licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
1) Imprès de sol∙licitud, segons model normalitzat adjunt a aquest correu i publicat a la
intranet amb el nom “Formulari_AjutsFormacio_2021”. Aquest imprès s’ha de fer
arribar omplert en format excel i en format PDF (signat).
2) Documentació addicional, si cal, per completar la sol∙licitud (factura a nom de la UB,
justificants, etc...). Preferiblement l’institut pagarà el curs directament, si el curs es de
la UB hi ha possibilitat de pagar‐ho internament.
Les dades fiscals de la UB a las que ha d’anar la factura son les següents:
Universitat de Barcelona
Gran Via de Les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF / VAT registration number: ESQ0818001J

L’Equip de Direcció de l´Institut de Neurociències valorarà les sol∙licituds que es comprometin a
assolir l’objectiu d’excel∙lència per als grups de recerca del nostre Institut, una vegada avaluades
les sol∙licituds, farà la proposta d'atorgament en funció de la disponibilitat pressupostària.
Desitgem que aquest ajut us sigui d’utilitat,
Barcelona, 29 de març de 2021

Dr. Jordi Alberch
Director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, independentment de la seva execució immediata, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el Rector, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’establert pels articles 30, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

