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Resolució del Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de  la 
Universitat de Barcelona, per la qual s’adjudiquen els ajuts en el marc del 
Programa Santander UB d’Impuls a la Innovació pel curs 2020-21. 
 
Per resolució del Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de  la 
Universitat de Barcelona de data 2 de juny de 2020 es van convocar els ajuts en el marc 
del Programa  Santander UB d’Impuls a la Innovació pel curs 2020-21 i  se’n van 
establir les bases. 
 
D’acord amb allò que estableix la base 4 de I’esmentada convocatòria, i vista la 
proposta efectuada pel Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació 
d’aquesta Universitat 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer. Concedir els ajuts en el marc del Programa Santander UB d’Impuls a la 
Innovació pel curs 2020-21 als beneficiaris que es relacionen a I’Annex 1 d’aquesta  
resolució. 
 
 
Segon. Publicar aquesta resolució i els annexos que s’adjunten al Portal de 
Transparència de la UB, al web de Finançament de la Recerca i de la Fundació 
Bosch i Gimpera, i comunicar-la al personal investigador beneficiari.  
 
 
 
 
Barcelona 19 juny de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Cirera Hernandez 
Vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació 
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata 
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. 
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Annex 1.- Relació de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts en el marc del Programa 
Santander UB d’Impuls a la Innovació pel curs 2020-21. 
 

Cognoms i Nom 

Alberch Vie, Jordi 

Alcaraz Casademunt, Jordi 

Blanch Gisbert, Anicet Ramon 

Carreras Raurell, Jordi 

Chimenos Rivera, Josep Maria 

Dosta Parras, Sergi 

Feixas Viaplana, Guillem 

Gallardo Pujol, David 

García Cano, Irene 

Giro Paloma, Jessica 

Hereu Fina, Bernat 

López de Miguel, Manuel 

Martí Castells, Anna 

Mas Pujadas, Francesc 

Muñoz De La Fuente, Josep Antoni 

Palau Capdevila, Jordi 

Reina del Pozo, Manuel 

Santamaria Babi, Luis Francisco 

Suñé Negre, Josep M 

Suriñach i Caralt, Jordi 

Vitrià Marca, Jordi 
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Xuriguera Martín, M. Elena 

 

 

Annex 2.- Relació de sol·licituds en llista d’espera d’un ajut en el marc del Programa 
Santander UB d’Impuls a la Innovació pel curs 2020-21. 

Cognoms i Nom 

Lopez Tejero, Maria Dolores 
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Annex 3.- Relació de sol·licituds excloses n el marc del Programa Santander UB 
d’Impuls a la Innovació pel curs 2020-21. 

Cognoms i Nom 

Puig Puig, Ana 
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