
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. 
 
Atès 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. 
 
Atès les resolucions de 30 de novembre de 2009, d'1 de desembre de 2009, d'11 
de desembre de 2009 i de 15 de desembre de 2009, del president de la Comissió 
Executiva d'Ajuts de Recerca, per la qual es resolen favorablement les 
al·legacions presentades pels grups de recerca de la URV que s’especifiquen a 
continuació: 
 
• Anàlisi i Gestió Ambiental 
• Grup d’Antropologia Social 
• Grup d’Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI) 
• Molecular Simulation: Complex Systems, Interfaces and Polymers 
• Unitat d’Histologia i Neurobiologia (UHNEUROB) 
 
Atès que els grups de recerca de la URV citats al paràgraf anterior compleixen les 
condicions establertes per 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. 
 
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 i Alberich 
 
Tarragona, 22 de gener de 2010 


