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Proposta de resolució provisional de concessió corresponent a la convocatòria
d’ajuts dins el Programa de foment de l’activitat de Recerca. Activitat: Programa
de Suport als grups de recerca Reconeguts (PFR-URV-B2)
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)
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,
RESOLC

1. Dictar proposta de resolució provisional d’ajuts concedits
d’ajuts dins el Programa de foment de l’activitat de Recerca.
de Suport als grups de recerca Reconeguts (PFR-URV-B2).
concedits consta a l’Annex 1 d’aquesta proposta de resolució
el següents criteris:

de la convocatòria
Activitat: Programa
El detall dels ajuts
provisional, segons

- PRODUCCIÓ (600.000 €)






35%: Nombre d’investigadors actius integrats en cada grup segons les vies 1 i 2 (tram de
recerca viu o avaluació externa) a data 26 d'octubre de 2017.
15%: Nombre de projectes competitius iniciats durant el període 2014 a 2016.
15%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el període 2014 a
2016 i altres recursos captats per a la recerca i la innovació en aquest període.
25%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016: publicacions WOS/SCOPUS (pes
4), CARHUS (pes 2), llibres (pes 2), capítols de llibre i publicacions no indexades (pes 1).
10%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016.

- PRODUCTIVITAT (200.000 €)



20%: Nombre de projectes competitius iniciats durant el període 2014 a 2016 dividit pel
nombre d'investigadors doctors del grup.
20%: Ingressos per projectes competitius i no competitius iniciats durant el període 2014 a
2016 i altres recursos captats per a la recerca i la innovació en aquest període dividit pel
nombre d'investigadors doctors del grup.
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20%: Nombre de publicacions del període 2014 a 2016 WOS/SCOPUS (pes 4), CARHUS
(pes 2), llibres (pes 2), no indexades (pes 1) dividit pel nombre d'investigadors doctors del
grup.
20%: Tesis defensades durant el període 2014 a 2016 dividit pel nombre d'investigadors
doctors del grup.
20%: Valoració de la qualitat de les publicacions (índexs d’impacte ponderats).

- VISIBILITAT (100.000 €)



25%: Nombre de projectes competitius i licitacions internacionals iniciats durant el període
2014 a 2016.
25%: Ingressos per projectes competitius internacionals iniciats durant el període 2014 a
2016.

2. Acordar fer la transferència dels ajuts concedits a les orgàniques dels grups de
recerca reconeguts.
Els grups de recerca no podran disposar dels ajuts concedits fins que no es dicti
la pertinent resolució definitiva on es determinin els imports definitius.
3. Ordenar la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional i el seu annex
a la pàgina web del programa. Segons el que preveu l’article 45 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Publiques, aquesta publicació tindrà tots els efectes de notificació practicada.
4. Els sol·licitants disposaran d’un termini de 20 dies hàbils per manifestar la seva
acceptació o renúncia al finançament proposat, segons correspongui, o per
exposar les al·legacions que considerin adients. El termini de 20 dies comença a
comptar el dia següent a la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional
i el seu annex a la pàgina web del programa.
Si no es presenten al·legacions o una renúncia expressa en aquest termini, les
propostes de finançament s’entendran acceptades.
La presentació d’al·legacions a una proposta provisional de finançament implicarà
la no acceptació de la proposta i el seu rebuig fins que siguin resoltes les
al·legacions presentades.
L’acceptació, renúncia o presentació d’al·legacions es farà obligatòriament
mitjançant un escrit que, amb la signatura original de l’investigador/a principal,
s’adreçarà al Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, a través dels mitjans
que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Tarragona, 19 de desembre de 2017
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