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Resolució per la qual s’adjudiquen els ajuts d’intensificació per al professorat de 
l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic 
2020/2021. 
 
Per resolució del director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona de data 
29 de juny de 2021,  es va convocar els ajuts d’intensificació per al professorat de l’Institut de 
Neurociències de la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic 2021/2022 i se’n van 
establir les bases. 
 
L’Equip de Direcció ha prioritzat les peticions en funció dels projectes internacionals actius i 
els que estan en procés de preparació de sol·licitud per aquest proper curs acadèmic i que 
per tant requereixen dedicació de temps per preparar una proposta competitiva. 
 
 
RESOLC 
 
Primer.- Dictar la present resolució amb la relació de sol·licituds concedides. La relació es 
detalla a l’annex 1.  
 
Segon.- Publicar aquesta resolució i els annexos a la intranet del web de l’Institut de 
Neurociències, a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona i addicionalment comunicar-
la als sol·licitants  per correu electrònic. 
 
 
 
 
Jordi Alberch Vié 
Director de l’Institut de Neurociències 
Per delegació del rector  
 
Barcelona, a 21 de juliol de 2021 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediate 
executivitat, d’acord amb l’establert en l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, segons el que 
estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 
No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs potestatiu 
de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 
d’aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el 
recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o presumpte del recurs 
potestatiu de reposició, d’acord amb allò que predisposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 



 

 

 
 
Annex 1: Relació de sol·licituds concedides 
 
 

Sol·licitants 
Altafaj Tardío, Xavier 

Canals, Coll, Josep Maria 

Dominguez Borrás, Judith 

Ginés Padrós, Silvia 

Masana Nadal, Mercè 

Tornero Prieto, Daniel 
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