PROGRAMA MARTÍ FRANQUÈS D’AJUTS A LA INVESTIGACIÓ
CONVOCATÒRIA 2014 – MODIFICACIÓ
PROGRAMA DE CONTRACTES URV–FCLP DE PERSONAL INVESTIGADOR
PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (PIPF URV–FCLP)
Antecedents
Per acord de 2 de maig de 2014, de la Comissió de seguiment del conveni
específic de col·laboració entre la URV i l’FCLP per a la creació d’un programa
conjunt de contractes de personal investigador predoctoral en formació, es va
aprovar la convocatòria de propostes de projectes de tesi doctoral per a l’any
2014, adreçada als investigadors/res de la URV i als investigadors/res dels
Instituts de Recerca i als dels Centres Tecnològics vinculats a la URV.
Com a resultat d’aquesta convocatòria, les propostes de projectes de tesi doctoral
que resultin seleccionades en aquesta primera fase de desenvolupament del
programa anual seran susceptibles de gaudir d’un dels dos contractes
predoctorals aprovats per al curs acadèmic 2014-2015 distribuïts per àmbits de la
manera següent:
 1 en Química i Energia
 1 en Turisme i Oci
La citada convocatòria estableix, entre els seus requisits per als participants, que
les propostes de projectes de tesi doctoral seran presentades almenys per
investigadors/res dels grups de recerca de la URV que participin en un projecte
vigent obtingut per via competitiva.
Tradicionalment, una part molt important de la recerca desenvolupada a la URV
es sustenta econòmicament a través dels projectes d’R+D+I concedits per via
competitiva dins els marc de les convocatòries anuals d’ajuts per a projectes i
altres accions d’investigació del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i de
la Innovació.
La posada en marxa del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i de la
Innovació 2013-2016 durant l’any passat i un retard considerable en la seva
convocatòria d’ajuts per a projectes i altres accions d’investigació de 2013 han
comportat que, en aquests moments, molts dels investigadors/res de la URV
trobin les seves sol·licituds d’ajut en la fase d’avaluació prèvia a la resolució
definitiva.
Per aquest motiu, la Comissió de seguiment citada més amunt, de manera
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excepcional,
Acorda
1. Modificar el text de la convocatòria en els termes següents:
1.1. On diu:
“La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases:
 La primera fase consisteix en la presentació de les propostes de projectes de
tesi doctoral per part d’un investigador/a de la URV que participi en un projecte
vigent obtingut per via competitiva”.
ha de dir:
“La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases:
 La primera fase consisteix en la presentació de les propostes de projectes de
tesi doctoral per part d’un investigador/a de la URV que participi en un projecte
vigent obtingut per via competitiva o bé que acreditin que formen part de l’equip
investigador d’una sol·licitud d’ajut per finançar un projecte per via competitiva
que encara es troba en la fase d’avaluació prèvia a la resolució definitiva”.
1.2. On diu:
“Les propostes de projectes de tesi
Seran presentades per investigadors/res dels grups de recerca de la URV que
participin en un projecte vigent obtingut per via competitiva, de manera individual
o treballant conjuntament amb investigadors/res dels Instituts de Recerca o dels
Centres Tecnològics vinculats a la URV.”
ha de dir:
“Les propostes de projectes de tesi
Seran presentades per:
a) Investigadors/res dels grups de recerca de la URV que participin en un projecte
vigent obtingut per via competitiva, de manera individual o treballant
conjuntament amb investigadors/res dels Instituts de Recerca o dels Centres
Tecnològics vinculats a la URV
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b) Investigadors/res que acreditin que formen part de l’equip investigador d’una
sol·licitud d’ajut per finançar un projecte per via competitiva que encara es troba
en la fase d’avaluació prèvia a la resolució definitiva.
1.3. On diu:
“7. Títol del projecte científic vigent obtingut per via competitiva en el qual es
desenvoluparà la tesi doctoral (cal identificar la referència oficial del projecte,
segons l’organisme que l’ha concedit)”.
ha de dir:
“7. Títol del projecte científic vigent obtingut per via competitiva o bé de la
sol·licitud d’ajut per finançar un projecte per via competitiva que encara es troba
en la fase d’avaluació prèvia a la resolució definitiva, en el qual es desenvoluparà
la tesi doctoral (cal identificar la referència oficial del projecte, segons l’organisme
que l’ha concedit o a qui se li ha demanat)”.
En tot cas, el beneficiari/ària d’un contracte predoctoral dins el conveni específic
de col·laboració entre la URV i l’FCLP per a la creació d’un programa conjunt de
contractes de personal investigador predoctoral en formació haurà de
desenvolupar el projecte de tesi en el si d’un projecte vigent obtingut per via
competitiva a partir de la seva data d’incorporació al contracte predoctoral i durant
la vigència d’aquest.”
2. Publicar aquesta modificació de les bases de la convocatòria de propostes de
projectes de tesi doctoral en el servidor d’informació de la URV.
Tarragona, 13 de maig de 2014
La Comissió de seguiment del conveni específic de col·laboració entre la URV i
l’FCLP per la creació d’un programa conjunt de contractes de personal
investigador predoctoral en formació
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