
 
Resolució de la vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries, presidenta de la 
Comissió delegada d'Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 22 de 
desembre de 2009 del Consell de Govern, per la qual es concedeixen ajuts dins el 
Programa de foment de l'activitat de recerca. Activitat B. Assignació de recursos 
destinats a personal tècnic o administratiu. Activitat B.2. Programa de suport als 
grups de recerca reconeguts. 
 
Per resolució de 22 de gener de 2010 de la vicerectora d’Investigació i Institucions 
Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, en 
execució de l’acord de 22 de desembre de 2009 del Consell de Govern, es 
concedien ajut dins el Programa de foment de l’activitat de recerca. Activiats B. 
Assignació de recursos destinats a personal tècnic o administraitu. Activitat B.2. 
Programa de suport als grup de recerca reconeguts. 
 
Atèsa la Resolució de 3 de juliol de 2009 del president de la Comissió Executiva 
d’Ajuts de Recerca, per la qual es resol la convocatòria d’ajuts per donar suport a 
les activitats dels grups de recerca per a l’any 2009 (SGR-DGR).Atès l'acord del 
Consell de Govern, de 22 de desembre de 2009, pel qual s'aprova, dins el 
programa de foment de l'activitat de recerca, el programa de suport als grups de 
recerca reconeguts. 
 
Atesa la resolució de 23 de desembre de 2010, per la qual s’autoritza el canvi de 
centre de determinats grups de recerca en el marc de la convocatòria d’ajuts per 
donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l’any 2009 i que afecta als 
grups de recerca  consolidats relacionats a continuació: 
 
Núm. Expedient: 2009SGR 1061 
NIF/NIE coordinador/a: 37652385M 
Cognoms i nom coordinador/a: Vidal Marsal, Francesc. 
Nom del grup: GRUP DE RECERCA EN VIH/SIDA CAMP DE TARRAGONA 
(VIHCAMP) 
 
Núm. Expedient: 2009SGR 1257 
NIF/NIE coordinador/a: 39663032S 
Cognoms i nom coordinador/a: Vendrell Ortega, Joan Josep 
Nom del grup: GRUP DE RECERCA EN DIABETIS I CO-MORBIDITATS 
ASSOCIADES (DIRECOR) 
 
Núm. Expedient: 2009SGR 877 
NIF/NIE coordinador/a: 17791772F 
Cognoms i nom coordinador/a: Labad Alquezar, Antonio 
Nom del grup: GRUP D’INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRIA  
 
 
 



Núm. Expedient: 2009SGR 1182 
NIF/NIE coordinador/a: 46027207K 
Cognoms i nom coordinador/a: Joven Maried, Jorge 
Nom del grup: CENTRE DE RECERCA BIOMEDICA (CRB) 
 
Núm. Expedient: 2009SGR 1271 
NIF/NIE coordinador/a: 38535523N 
Cognoms i nom coordinador/a: Masana Marin, Lluís 
Nom del grup: UNITAT DE RECERCA DE LÍPIDS, ARTERIOSCLEROSI I 
NUTRICIÓ 
 
Núm. Expedient: 2009SGR 1237 
NIF/NIE coordinador/a: 39846706B 
Cognoms i nom coordinador/a: Salas Salvadó, Jordi 
Nom del grup: NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL 
 
Atès que els grups de recerca citats  més amunt compleixen les condicions 
establertes per l’acord del Consell de Govern, de 22 de desembre de 2009, per la 
qual s’aprova, dins el programa de foment de l’activitat de recerca, el programa de 
suport als grups de recerca reconeguts. 
 
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 
 
Concedir els ajuts detallats en l’annex d’aquesta resolució, d’acord amb les 
condicions, els beneficiaris i els imports que s’especifiquen 
 
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 
d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92 
 
La vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, 
 
 
 
Rosa Solà Alberich 
 
Tarragona, 11 de març de 2011 


