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Resolució de 27 d’abril de 2018, del vicerector de Política Científica i de Recerca,
president de la Comissió delegada de Política Científica i Transferència, en
execució de l’acord de 26 d’abril de 2018 del Consell de Govern, per la qual es
concedeixen ajuts addicionals dins el Programa de foment de l'activitat de recerca.
Activitat: Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
El Consell de Govern de 7 de març de 2013 va proposar, dintre d'un paquet de
mesures de reducció del pressupost, un nou Programa de Foment de la Recerca
(PFR), de 3 anys de durada a partir del 2014, repartida en els pressupostos de
2014 a 2016.
Atès l'acord del Consell de Govern, de 29 d’octubre de 2015, pel qual s'aproven
les accions del programa de foment de l'activitat de recerca. (2015PFR-URV-B2)
Atès l'acord del Consell de Govern, de 27 d’octubre de 2016, pel qual s'aproven
les accions del programa de foment de l'activitat de recerca. (2016PFR-URV-B2)
Atès l’acord del Consell de Govern, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven
les accions del programa de foment de l’activitat de recerca (2017PFR-URV-B2)
Atès l’acord del Consell de Govern, de 26 d’abril de 2018, pel qual s’amplia el
pressupost destinat al programa de foment de l’activitat de recerca
D'acord amb les competències que m'han estat conferides per la delegació del
rector per a la instrucció del procediment de resolució de concessió un cop
publicada la resolució provisional de Grups Reconeguts per part de l’AGAUR, s’ha
detectat l’existència de Grups Reconeguts amb filiació URV que van presentar la
seva sol·licitud a través d’un altre organisme en una proposta interinstitucional.
Així mateix es va clarificar que un grup que presentava dubtes, va quedar
definitivament associat a la URV.
Aquests grups no van ser inclosos en la resolució del 16 de febrer de 2018 per la
qual es concedien ajuts dins el Programa de foment de l'activitat de recerca.
Activitat: Programa de suport als grups de recerca reconeguts.
Atès que l’objectiu del programa és donar suport als grups de recerca de la URV
amb reconeixement extern,
RESOLC
Ampliar el llistat de grups beneficiaris de la resolució del 16 de febrer de 2018 per
la qual es concedien ajuts dins el Programa de foment de l'activitat de recerca.
Activitat: Programa de suport als grups de recerca reconeguts, amb els grups i
imports relacionats en l’annex.
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Distribuir la quantia de 35.729,73 € entre aquests grups de recerca.
Mantenir la resta de condicions indicades en la resolució de 16 de febrer de 2018.
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.
El vicerector de Política Científica i de Recerca
RICART PLA
JOSE MANUEL 40862711Z
2018.04.27
08:23:56 +02'00'

Josep Manel Ricart Pla
Tarragona, 27 d’abril de 2018

2/2

