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Resolució de la Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de 
Barcelona, per la qual es modifica el número d’ajuts que s’adjudiquen per a la Intensificació 
de les activitats de transferència pel curs 2022-23. 

 

Antecedents de fet 

I. En data 27 de juliol de 2022 per resolució de la vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència 
es va aprovar la convocatòria d’uns ajuts per a la intensificació de les activitats de transferència pel 
curs 2022-23. 

II. En la resolució de la convocatòria  es convocaven 20 ajuts pel curs 2022-23 i es destinava un import 
màxim de 100.000,00€ que anirien a càrrec del Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i 
Transferència. 

En conseqüència en virtut de les competències establertes en l’article 73 de l’Estatut de la Universitat 
de Barcelona, i la delegació de competència del rector de la Universitat de Barcelona de data 9 de 
febrer de 2021,  

RESOLC 

Primer. Modificar el màxim del número d’ajuts de la convocatòria i adjudicar 21 ajuts per a la 
Intensificació de les activitats de transferència pel curs 2022-23. 

Segon. Destinar a aquesta convocatòria l’import màxim de 105.000,00€, que aniran a càrrec del 
pressupost 2022 del Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i Transferència (aplicació pressupostària 
D/687000300/C2022G/G00 i Element PEP AR0RI005). 

Tercer. Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència de la UB, al web de “Finançament de la 
Recerca” de la UB i al de la Fundació Bosch i Gimpera. 

Per delegació del rector, 

 

 

Dra. Mercè Segarra Rubí 
Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència 
 
 
 
Contra aquest resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, es podrà interposar un 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 publicació, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei. No obstant, els interessats legitimats 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, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En 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, les interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que 
creguin convenient en defensa dels seus drets. 
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