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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
dotacions addicionals dins el Programa de Foment de la Recerca de la URV, Eix
A. Increment de beques predoctorals, Actuació A.1. Incentivar la captació de
beques competitives alienes a la URV.
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.1., un incentiu per a la captació de beques competitives
alienes a la Universitat Rovira i Virgili (URV) a través d’una dotació addicional
adreçada als estudiants de doctorat i als seus directors de tesis amb la finalitat
d’augmentar la visibilitat de la URV en el si de les entitats finançadores.
Atès que la URV pretén fomentar així que els beneficiaris d’una beca predoctoral
pròpia de la URV finançada amb fons propis o aliens alliberin la plaça que estan
ocupant, donat que han aconseguit una beca de les mateixes característiques
d'un altra entitat, de manera que la beca alliberada pugui ser gaudida per una altra
persona adscrita a la URV segons els procediments de selecció establerts.
Atès que per beques competitives alienes a la URV s’entenen les actuacions
següents:
1. Beca de formació d’investigadors (FI) del Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa,
2. Beca de formació de professorat universitari (FPU) del Ministerio de Educación,
3. Beca de formació de personal investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
4. Beca de formació de personal investigador, les característiques de la qual
siguin homologables a les anteriors, sigui quin sigui l’entitat finançadora.
Atès que podran gaudir d’aquesta actuació aquelles persones que, tot gaudint
d’una beca predoctoral pròpia de la URV, bé en la modalitat beca URV, bé en la
modalitat beca BRDI, renunciïn a la beca predoctoral pròpia de la URV per
incorporar-se a les beques competitives alienes citades més amunt i continuïn
adscrits a la URV com a becaris predoctorals.
Atès que la dotació addicional acordada es materialitza en els imports, beneficiaris
i conceptes següents:
1. un import de 1.000 € per al/a la becari/ària en concepte de premi i
2. un import de 1.000 € per al/a la director/a de tesi en concepte de despeses
generals del grup de recerca receptor.
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Atès que les beques competitives alienes a la URV citades més amunt han estat
resoltes amb efectes sobre l’any 2010.
Atès que les persones descrites en el punt 4 de l’expositiu han notificat al Servei
de Gestió de la Recerca l’acceptació de la beca competitiva aliena a la URV, tot
presentant els documents següents:
1. Document d’acceptació de la beca competitiva aliena a la URV establert a tal
efecte i
2. Document de renúncia a la beca predoctoral pròpia de la URV
Atès l’acord 10 de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència de 16 de
desembre de 2010.
RESOLC
1. Ordenar el pagament de la dotació addicional als/a les becaris/àries
indicats/des en l’annex 1 en un compte corrent bancari a nom de les citades
persones per l’import indicat.
2. Ordenar el pagament de la dotació addicional als/a les directors/es de tesi
indicats/des en l’annex 1 en una codificació econòmica de la URV a nom de les
citades persones per l’import indicat.
3. El finançament d’aquesta dotació addicional s’imputarà a la codificació
econòmica 7300187 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
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
Rosa Solà i Alberich

Tarragona, 16/12/2010

