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Resolució del vicerector de Recerca i Planificació Científica, president de la Comissió 

delegada de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de 19 d’abril  

de 2018 de la citada Comissió, per la qual es concedeixen ajuts per fomentar el 

finançament de projectes de recerca i innovació a través del Micromecenatge 

(finançament col·lectiu o crowdfunding) (2018M€C€N€S)   

 
Per resolució de 27 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, en execució de l’acord de 19 d’abril de 2018 de la citada 

Comissió, es van aprovar les bases i es feia pública la convocatòria per a la 

concessió d’ajuts per fomentar el finançament de projectes de recerca i innovació a 

través del Micromecenatge (finançament col·lectiu o crowdfunding) (2018M€C€N€S).  
 
D’acord amb l’article 10 de la resolució de convocatòria, a la vista de la valoració 
tècnica realitzada i  de la proposta presentada a la Comissió de Política Científica i de 
Transferència en data 9 de juliol de 2018,  aquest Vicerectorat va dictar en la mateixa 
data la proposta de resolució provisional, tot ordenant la seva publicació i la del seu 
annex a la pàgina web del programa i establint 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 consideressin adients. 
 
 

RESOLC  

1. Concedir els ajuts indicats a l'Annex 1 d'aquesta resolució corresponents a 

ajuts d’ajuts per fomentar el finançament de projectes de recerca i innovació a 

través del Micromecenatge (finançament col·lectiu o crowdfunding) 

(2018M€C€N€S), pels imports que s’especifiquen.  

 
2. Establir les condicions de pagament, execució, publicació, justificació, 

modificació i difusió que es disposen en les bases de la convocatòria 
aprovades per resolució de 27 d’abril de 2018. 

 
Aquesta resolució serà publicada al servidor d’informació de la URV i tindrà tots els 

efectes de notificació previstos a l’article 42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Addicionalment, 

s’informarà als investigador/res principals mitjançant correu electrònic de la publicació 

d’aquesta resolució. Aquesta publicació descriurà de forma individual i detallada l’ajut 

concedit a cada acció.  

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 124 
de la Llei 39/2015. 
 

file://///Espai.serveis.intranet.urv.es/comu/Serveis%20Centrals/Servei%20Gestio%20Recerca/GENERAL/5_URV/Programes_URV/M_C_N_S/2018/2018%20MECENES_Annex1_relacio_ajuts_concedits.pdf
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/mecenes/
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Tarragona, 24 de juliol de 2018 

 
 
 
 
 
Francesc Díaz González 
Vicerector de Recerca i Planificació Científica 


