Conforme l’article 45 de la Llei 16/2008 de 23/12 (DOGC 5288 de 31.12.2008) i d’acord amb
els Estatuts del Centre, i en aplicació dels articles 14.1 a i b, 15.1 a i 16.3 de la Llei 26/2010
de règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya així com dels articles 23.1 a
i 2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común conforme als quals el president d’un òrgan col·legiat,
en cas d’absència, és substituït pel Vice-president. I en virtut dels poder atorgats per l’acord
del govern protocol·litzats davant notari Don Manuel Perelló Font en data 22/01/2007 amb
número de protocol 158 I de l’acord de govern de 2 d’agost de 2011 que em ratifica en el
càrrec de vicepresident executiu del centre.
VIST El document de proposta de priorització dels ajuts FI-2019 aprovat el dia 28 de
novembre de 2018 a CIMNE per part de la comissió competent.
RESOLC:
Primer: Aprovar la proposta de priorització dels ajuts FI en base a la RESOLUCIÓ
EMC/2176/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts
destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar
personal investigador novell (FI), publicades al DOGC número 7715.
Segon: Publicar la present resolució a la web i al tauler d’anuncis de l’entitat.
D’acord amb l’establert en els articles 58 a 60 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu comú així com
els articles 56 a 58 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya la publicació d’aquesta resolució substitueix la
notificació administrativa a tots els efectes jurídics, sens perjudici de que aquesta sigui
simultàniament notificada als interessats per altres mitjans.
Contra la present resolució que esgota la via administrativa es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent de la
publicació de la mateixa davant aquest òrgan de contractació d’acord amb l’establert als
articles 116 Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracions Públicas y
Procedimiento Administrativo Común així com l’article 77 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de
Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya o bé recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos davant dels jutjats corresponents.
La presentació de recurs de reposició impedirà la presentació de recurs contenciós
administratiu fins que aquest s’hagi resolt de forma expressa o s’hagi produït la
desestimació presumpte per silenci administratiu.
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