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Referència: URV.F02.03.00 2018EQUIP 
1322 U07 E30 N-2018EQUIP 

Assumpte: Ampliació de termini 

 
 
AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE NOU EQUIPAMENT CIENTÍFIC 2018 (2018EQUIP) 
 
 
Resolució de 13 d’abril de 2018, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president 
de la Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de Govern, per 
la qual s’amplia el termini de sol·licituds de la convocatòria d’ajuts per al finançament de 
nou equipament científic per a l’any 2018 (2018EQUIP). 
 
Atesa la resolució de 13 de febrer de 2018, del vicerector de Política Científica i de Recerca, 
president de la Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de 
Govern, en execució de l’acord del dia 13 de febrer de 2018 de la citada Comissió, per la 
qual es convocaven ajuts per al finançament de nou equipament científic per a l’any 2018 
(2018EQUIP). 
 
Atès l’article 8.1 de la citada resolució de 13 de febrer de 2018, pel qual l'òrgan competent 
per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat de Política Científica i de Recerca 
 
Atès que l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, segons el qual l’Administració, excepte precepte en 

contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis 

establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb 

això no es perjudiquen drets de tercer, 

Atesa la petició d’alguns grups de la Universitat d’ampliar el termini per a presentar 
sol·licituds a la convocatòria 2018EQUIP degut a que encara queden pendents de resoldre 
convocatòries de finançament externes, 
 
RESOLC 
 

1. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria 2018EQUIP fins a 
l’11 de maig del 2018.  

2. Aprovar, com a conseqüència d’aquesta modificació, un nou calendari d’execució 
del programa. 

3. La resta de condicions seran les establertes a la resolució de convocatòria del 13 de 
febrer de 2018. 

 
Aquesta resolució serà publicada al servidor d’informació de la URV i tindrà tots els efectes 
de notificació previstos a l’article 40 de la Llei 39/20152, d’1 d’Octubre, del Procediment 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/equip/
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/equip/


 
Edifici Rectorat 
Carrer de l’Escorxador, s/n 
43003 – Tarragona 
Tel. +34 977 558 021 
Fax +34 977 558 022 
www.urv.cat 

Pàgina 2 de 2 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Addicionalment, s’informarà de la 
publicació d’aquesta resolució a les persones interessades mitjançant correu electrònic. 
 
Aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, no és susceptible de recurs, 
sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment. 
 
No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu contra la convocatòria i les seves bases davant del Jutjat contenciós 
administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la 
publicació de la mateixa, sense perjudici de poder interposar, potestativament, recurs de 
reposició previ a la via contenciosa davant del rector/a de la URV en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació.  
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri convenient per a la defensa dels seus interessos 
 
El vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
Josep M. Ricart Pla 
 
 
 
 
 
Tarragona, 13 d’abril de 2018 
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