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ANNEX 1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREMIS PER A INCENTIVAR LA CAPTACIÓ D’AJUTS 
PER A CONTRACTAR PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIO ALIENS A LA URV 
(2019CAPDOC) 
 
 
1. Objecte i àmbit d’aplicació 

 
Atorgar Premis per a incentivar la captació d’ajuts per a contractar PIPF aliens a la URV 

 
Amb l’objectiu d’incrementar la participació en programes d’ajuts predoctorals aliens, en els que 
la URV és deficitària, s’entenen per beques competitives alienes a la URV les beques següents: 
 

 
• Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) del Ministerio de Educación, 

Cultura i Deporte. 
 

• Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2017 (FPI) del Ministerior 
de Economia, Industria y Competitividad 

 
• Beques Fundació Bancaria La Caixa para cursar un doctorado en universidades o centros de 

investigación españoles. 
 

• Altres Premis de naturalesa similar destinats a la contractació de Personal Investigador 
Predoctoral en Formació 

 
2. Beneficiaris  

 
Podran gaudir d’aquesta actuació aquelles persones que, tot gaudint d’un ajut predoctoral URV 
de primer i segon any en el marc del Programa Martí i Franques renunciïn a aquest ajut per 
incorporar-se a un dels ajut predoctorals citats més amunt i continuïn adscrits a la URV com a 
personal investigador predoctoral en formació (PIPF). 

 
3. Import dels Premis i dotació pressupostària 

 
El premi es materialitza amb els beneficiaris i conceptes següents: 
 
a)  un import de 1.000 € per al personal investigador predoctoral en formació  
b) un import de 1.000 € per al director de tesi en concepte de despeses generals del grup de 

recerca receptor. 
 
La dotació pressupostària establerta per aquesta convocatòria és de 12.000€, havent estat 
efectuada la reserva de crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions necessàries per 
aquesta convocatòria de dotació addicional per incentivar la captació d’ajuts per a la contractació 
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de personal investigador predoctoral en formació aliens a la Universitat Rovira i Virgili (URV), a 
l’aplicació pressupostària 73.SB.00.25.00 del pressupost 2019 de la URV. 
 
Aquesta convocatòria finançarà les despeses generades al llarg de l’any 2019 mentre no 
s’exhaureixin el fons disponibles. 
 

 
5. Resolució 
 
Les persones que es trobin en la situació descrita en el punt 2 sol·licitaran al vicerector de Recerca 
i Planificació Científica la participació en aquest premis presentant a la Unitat de Doctorat i 
Recerca els documents següents: 
 
a) Document d’acceptació de l’ajut predoctoral concedit 
b) Document de renúncia a l’ajut predoctoral PMF-URV 
 
El Vicerector de Recerca i Planificació Científica, un cop comprovades les dades, dictarà resolució 
per la qual s’atorga la dotació addicional als beneficiaris implicats (investigador predoctoral en 
formació i director de tesi). 
 
6. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licitud estarà obert des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de 
desembre de 2019. 
 
Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es requerirà al 
sol·licitant per a què, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents 
preceptius, amb la indicació de què, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en 
els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb els efectes previstos en 
l'article 21.1 de la citada Llei. 
 
7. Pagament 
 
La resolució del Vicerector de Recerca i Planificació Científica suposarà l’inici dels tràmits per 
ordenar el pagament de la dotació addicional als beneficiaris implicats, d’acord amb la normativa 
vigent. La quantia de l’ajut es lliurarà en un sol pagament. 
 
8. Seguiment 
 
El seguiment d’aquesta actuació finançada correspon al vicerector de Recerca i Planificació 
científica que comptarà amb el suport de la Unitat de Doctorat i Recerca 
 
9. Acceptació de les bases 
 
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 

 
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon al vicerector de 
Recerca i Planificació Científica. 
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Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer la persona beneficiària, la deformació 
de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la 
sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres 
Premis de la URV en pròximes convocatòries. 
 
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es 
detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, 
la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes. 
 
10. Difusió 
 
La convocatòria dels Premis, així com la seva concessió, serà difosa a través dels canals de 
comunicació habituals de la URV, que inclouen, entre d’altres, el web i les xarxes socials. 
 
11. Normativa d’aplicació. 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al 
capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
12. Entrada en vigor 
 
Aquesta resolució entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per part dels òrgans 
corresponents i serà d’aplicació per als beneficiaris de les beques competitives alienes citades 
més amunt que s’hagin incorporat a partir de l’1 de gener de 2019 
 

 

 


