
 

 

Resolució de 26 d’octubre de 2016 del Rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la 
qual es concedeixen ajuts dins del Programa Martí Franquès de recerca per a 
l’atracció de talent en la modalitat de contractes postdoctorals per a l’any 2016 
(2016PMF-POST). 

Mitjançant l’acord del Consell de Govern del 28 d’abril de 2016 s’aprova la 
convocatòria del Programa Martí Franquès de recerca per a l’atracció de talent en la 
modalitat de contractes postdoctorals, les bases de la qual van ser publicades el dia 23 
de maig de 2016. 

El termini per a la resolució ha estat interromput, d’acord amb allò que preveu l’article 
42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, durant el període de l’avaluació. 

Vista l’avaluació dels candidats/tes realitzada per la comissió d’avaluació externa 
prevista en l’article 5.1 de les bases de la convocatòria. 

Vista la proposta de concessió presentada per la comissió d’avaluació de la URV, 
prevista en l’article 5.2 de les bases de la convocatòria i de data 13 d’octubre de 2016. 

RESOLC: 

 

1. Concedir a les persones que s’especifiquen a continuació, els ajuts dins del 
Programa Martí Franques de recerca per a l’atracció de talent, modalitat 
contractes postdoctorals per l’any 2016 (2016PMF-POST), per un total de 
114,086.92 € distribuïts de la següent manera: 

Reference Beneficiary Profile Category Amount (€)

2016PMF-POST-01 Puxan Oliva, Marta Starting Research Director 57,043.46

2016PMF-POST-02 Fernández Arroyo, Salvador Starting Research Director 57,043.46

Total    114,086.92

 

2. Concedir a cada beneficiari l’import indicat a continuació per a cobrir les 
despeses elegibles de la primera anualitat: 
Cost de la plaça   .....................................................................  47,043.46 € 
Despeses d’investigació  .........................................................  10,000.00 € 
 

3. No concedir els ajuts a les persones que no  figuren en el punt 1er. d’aquesta 
resolució, atès que la seva avaluació ha estat considerada no suficientment 
excel·lent. 
 

4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució a la web del programa. 
 
 



 

5. Establir que els contractes tenen una durada de 12 mesos des de la data 
d’inici, que no pot ser posterior a l’1 de març de 2017. 
 

6. Disposar que les persones seleccionades presentin, en el termini d’un més 
abans de finalitzar el contracte, una memòria de seguiment que permeti 
l’avaluació del treball dut a terme i dels resultats obtinguts. L’avaluació positiva 
d’aquesta memòria és necessària per a la renovació del contracte per un any 
més. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la vida 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 124 
de la Llei 39/2015. 

 
Tarragona, 26 d’octubre de 2016 

 
 
 
 

 
Dr. Josep Antón Ferré Vidal  
Rector de la Universitat Rovira i Virgili 


		2016-11-03T18:57:48+0100
	NOMBRE FERRE VIDAL JOSEP ANTON - NIF 39845606S




