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Resolució provisional del Director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona 
relativa a la convocatòria de contractes laborals de personal tècnic de suport a plataformes 
científiques, amb càrrec al distintiu “Unidades de Excelencia María de Maeztu”. 
 
La resolució del director de l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona de 20 de gener 
de 2023 aprova les bases de la convocatòria de contractes laborals de personal tècnic de suport a 
plataformes científiques, amb càrrec al distintiu “Unidades de Excelencia María de Maeztu”. 
 
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Dictar la present resolució amb la relació provisional de sol·licituds concedides a plataformes 
científiques segons la proposta d’atorgament de l’Equip de Direcció. Un cop avaluades les sol·licituds 
es concedeixen 7 contractes grup III que es detallen a l’annex 1. En cas de que es vulgui contractar 
categories laborals superiors (grup I o II), els/les investigadors/es es faran càrrec del cost addicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Alberch Vié 
Director 
 
Barcelona, 28 de febrer de 2023 
 
Contra aquesta resolució, que és un acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs. 
 
Els candidats disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució, per esmenar els defectes de la sol·licitud o completar la documentació requerida. 
 



 

 

Annex 1: Relació de contractes concedits provisionalment. 
 

Nom de l’investigador/a principal Nom de la plataforma 

Yaroslau Compta 
Clinical and experimental neurology and 
neuropathology 

Silvia Ginés Animal Core Facility 
David Bartrés Neuroimaging - MRI 
Barbara Segura Magnetic Resonance Imaging applications 
Xavier Gasull Neurophysiological recording platform 
Francisco Ciruela Multiplexed electrophysiology platform 
Carme Auladell Neurohistology and Advanced Microscopy Platform 
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