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Resolució de 8 de març de 2016, del vicerector de Política Científica i de Recerca, 
per la qual s’amplia el termini perquè els sol·licitants manifestin la seva acceptació, 
renúncia o bé presentin al·legacions a la proposta de resolució provisional de 
concessió corresponent a la convocatòria d’ajuts per a la preparació de projectes 
internacionals 2015 (EXIT2015). 
 
 
Per resolució de 14 de setembre de 2015, del vicerector de Política Científica i de 
Recerca, president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en 
execució de l’acord de la citada Comissió, de 21 d’abril de 2015, es convocaven 
ajuts per a la preparació de projectes internacionals 2015 (EXIT2015) 
 
D’acord amb l’article 10 de la resolució de convocatòria, a la vista dels informes 
científics i tècnics d‘avaluació i la valoració de la Comissió de Política Científica i de 
Transferència, el Vicerectorat de Política Científica i de Recerca va dictar el 22 de 
febrer de 2016 proposta de resolució provisional d’ajuts concedits i denegats de la 
convocatòria d’ajuts per a la preparació de projectes internacionals 2015 
(EXIT2015). 
 
Al seu article 3 s’estableix que els sol·licitants disposaran d’un termini de deu dies 
hàbils per manifestar la seva acceptació o renúncia al finançament proposat, 
segons correspongui, o per exposar les al·legacions que considerin adients i que el 
termini de deu 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, que 
va succeir el dia 24 de febrer de 2016. 
 
Atès que no ha estat possible lliurar als sol·licitants els informes científics i tècnics 
d’avaluació amb anterioritat a la finalització del període d’acceptació, renúncia o 
al·legacions per problemes imputables únicament a la Universitat i amb la finalitat 
de garantir que cap dels sol·licitants es vegi privat de la possibilitat de presentar en 
temps i forma la seva acceptació, renúncia o al·legació de manera motivada, es 
considera convenient ampliar el termini de presentació establert a tal efecte. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
1. Obrir un nou termini de deu 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 deu dies comença a comptar el 
dia següent a la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web del programa. 
 
2. La resta de condicions seran les establertes a la proposta de resolució provisional 
de concessió de 22 de febrer de 2016. 
 

http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/exit/2015/index.html
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/exit/2015/index.html


 

Tarragona, 8 de març de 2016 
 
El vicerector de Política Científica i de Recerca 
Josep M. Ricart Pla 
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