Dimecres, 29 de juliol de 2015
ALTRES ENTITATS
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona. Centre Ernest Lluch
EDICTE
En data 27 de juliol de de 2015, el president del Comitè Executiu del CUIMPB-Centre Ernest va aprovar la resolució
següent:
"Per resolució de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, de data 19 de juny de 2015 s'aprovaren les bases per
a la convocatòria d'una beca de recerca en Ciències socials del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 2015-2016.
El 29 de juny del 2015 es publicà I 'anunci de convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, on
s'establia un termini de 10 dies naturals per a la presentació d'instàncies.
Atès que, un cop finalitzat aquest termini de presentació, l'òrgan de Selecció procedí a la revisió de les instàncies
presentades, per a la beca de recerca en Ciències socials del CUIMPB-Centre Ernest Lluch, i a la valoració de mèrits a
la vista de la documentació acreditada.
I d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, a data de 23 de juliol de 2015, s'ha proposat la concessió de la beca de
recerca a favor del Sr. Ivan Mauricio Durán Pabón amb NIE Y2623327F.
En virtut de tot això, el President del Comitè Executiu del Consorci de conformitat amb la delegació de facultats
acordada en data 5 d'abril de 2006 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 156, de 1.7.2006) aprova la
següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Concedir la beca de recerca en ciències socials a l'aspirant Ivan Mauricio Durán Pabón amb NIE Y2623327F,
per un període de 12 mesos, del 1 de setembre de 2015 al 31 d'agost del 2016.
La persona beneficiària de l'ajut haurà d'acceptar-lo mitjançant una carta d'acceptació formal. La persona beneficiària es
compromet a desenvolupar amb exclusivitat el projecte d'acord amb l'establert a les presents bases i conforme a les
indicacions del Director acadèmic del CUIMPB.
Segon.- Atorgar un ajut a la recerca de SET MIL CINC CENTS EUR (7,500,00 EUR) per a la totalitat del període de la
beca, a raó d'un 25% del import total a cada abonament que tindran lloc:
• Un 25% a la concessió de la beca amb l'acceptació prèvia.
• Un 25% al presentar un esquema de treball amb els objectius que es pretenen aconseguir, supervisat i validat en un
informe pel director acadèmic.

• Un 25% al presentar el treball final complet, avaluat pel director acadèmic.
Tercer.- La despesa esmentada s'imputarà a l'aplicació pressupostària 481.00 del pressupost de despeses del CUIMPB
– Centre Ernest Lluch del 2015-2016.
Quart.- Notificar a la persona seleccionada Ivan Mauricio Durán Pabón amb la present resolució.
Cinquè.- Publicar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a més a mes del taulell d'anuncis i a la
pàgina web del CUIMPB-Centre Ernest Lluch."
Si voleu impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar un recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
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• Un 25% al presentar una memòria de l'estat de la recerca, supervisada i valorada en un informe pel director acadèmic.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Barcelona, 27 de juliol de 2015
El secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez
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