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Resolució de 16 de desembre de 2010, de la Vicerectora d’Investigació i 
Relacions amb Institucions Sanitàries de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
presidenta de la Comissió delegada de Investigació i Transferència, en execució 
de l’acord de la citada Comissió de 16/12/2010, per la qual es concedeixen borses 
de viatge dins el Programa de Foment de la Recerca de la URV, Eix A. Increment 
de beques predoctorals, Actuació A.2. Ajuts per realitzar estades europees. 
 
 
Atès que el Programa de Foment de la Recerca, aprovat per Consell de Govern 
de 9 de juliol de 2009, estableix en el seu apartat A. Increment de beques 
predoctorals, actuació A.2., un incentiu per a la captació d’ajuts per realitzar 
estades a països de la Unió europea a través d’una borsa de viatge adreçada als 
estudiants de doctorat amb la finalitat d’augmentar la visibilitat internacional de la 
URV. 
 
Atès que per ajuts per realitzar estades a països de la Unió europea s’entenen els 
ajuts per a la mobilitat d’estudiants per a l’obtenció de la menció europea en el 
títol de doctor (TME), del Ministerio de Educación. 
 
Atès que podran gaudir d’aquesta borsa de viatge aquelles persones que resultin 
beneficiàries d’un ajut dins l’actuació citada al paràgraf anterior. 
 
Atès que la borsa de viatge acordada es materialitza en la quantia de 500 €. per a 
cadascuna de les persones beneficiàries. 
 
Atès que els ajuts per a la mobilitat d’estudiants per a l’obtenció de la menció 
europea en el títol de doctor (TME), del Ministerio de Educación han estat resolts 
amb efectes sobre l’any 2010. 
 
Atès l’acord 11 de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència de 16 de 
desembre de 2010. 
 
 
RESOLC 
 
 
1. Ordenar el pagament d’una borsa de viatge a les persones indicades en l’annex 

1 en un compte corrent bancari a nom seu per la quantia indicada. 
 
2. El finançament d’aquestes borses de viatge s’imputarà a la codificació 

econòmica 7200062 del pressupost de la URV per a l’any 2010. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
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Rosa Solà i Alberich 

notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant 
del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92. 
 
La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries 
 
 
 
 
 

 
Tarragona, 16/12/2010 


