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AJUTS URV-FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER REALITZAR ESTADES DE RECERCA A 
L'ESTRANGER (ARES2017) 
 
Resolució de concessió, de 21 de juny de 2017, del vicerector de Política Científica i de 
Recerca, president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de 
l’acord de 2 de juny de 2017 de la citada Comissió, dins la convocatòria d’ajuts per 
desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de prestigi per part del personal 
investigador de la URV en col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa” (ARES2017). 
 
Per resolució de 9 de febrer de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de 
Govern, en execució de l’acord de 9 de febrer de 2017 de la citada Comissió, es van 
convocar ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de prestigi 
per part del personal investigador de la URV en col·laboració amb la Fundació Bancària “la 
Caixa” (ARES2017). 
 
Per acord de 15 de maig de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president 
de la Comissió de Política Científica i de Transferència, es va ampliar el termini de resolució 
i notificació dels ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de 
prestigi per part del personal investigador de la URV en col·laboració amb la Fundació 
Bancària “la Caixa” (ARES2017). 
 
Per resolució, de 6 de juny de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de 
2 de juny de 2017 de la citada Comissió, es va ampliar el pressupost i el nombre de persones 
beneficiàries de la convocatòria d’ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres 
internacionals de prestigi per part del personal investigador de la URV en col·laboració amb 
la Fundació Bancària “la Caixa” (ARES2017). 
 
Per resolució, de 6 de juny de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de 
2 de juny de 2017 de la citada comissió, es dictava la proposta de resolució provisional de 
concessió, tot ordenant la seva publicació i la del seu annex a la pàgina web del programa 
i establint un termini de deu dies hàbils per manifestar la seva acceptació o renuncia al 
finançament proposat, segons correspongui, o per exposar les al·legacions que 
consideressin adients. 
 
Vist aquest acord i de conformitat amb l’establert a l’apartat 4 de la resolució abans 
esmentada i atès que tots els beneficiaris/àries d’un ajut han acceptat de manera expressa, 
es fa innecessària l’obertura d’un nou termini d’acceptació/renúncia/al·legacions, de 
manera que es consideren definitius els ajuts de la proposta de resolució provisional 
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Per tot l’exposat anteriorment, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Concedir els ajuts indicats a l'Annex 1 d'aquesta resolució  

 
Segon. Notificar aquesta resolució de concessió i el seu annex a les persones interessades, 
d’acord amb l’article 11 de la resolució de convocatòria i l’article 40 i següents de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució de concessió i el seu annex a la pàgina web del programa. 
 
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 notificació, sense perjudici 
d’interposar potestativament recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
 
 
 
 
Tarragona, 21 de juny de 2017 
 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/ares/

		2017-06-21T14:44:43+0200
	RICART PLA JOSE MANUEL - 40862711Z




