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Resolució de 29 de novembre de 2021, de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la 
qual es concedeixen els ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 
2021-2023 de la Universitat Rovira i Virgili 

 

 

El Reial decret 289/2021, de 20 d’abril, regula la concessió directa de subvencions a 
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol. 
 

L’Ordre UNI/551/2021, de 26 de maig, concedeix les subvencions previstes al Reial decret 
289/2021, de 20 d’abril, pel qual es regulava la concessió directa de subvencions a 
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol. 

 

La Resolució de 29 de juny de 2021 de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant URV) convoca ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 
2021-2023. 

 

Una vegada acomplerts els requisits establerts al Reial decret i a l’Ordre ministerial 
esmentats i d'acord amb l'article 13 de la Resolució de convocatòria. 

 

 

RESOLC 

 

 

Primer. Concedir els ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 
2021-2023 a les persones beneficiàries que s’esmenten per un import total de 5.009.829,67 
euros distribuïts econòmicament per a cada modalitat segons s’especifica a l’annex 
corresponent. El finançament s’imputarà a les aplicacions pressupostàries del pressupost 
de despeses de la URV per a l’any 2022 que s’indiquen a continuació, o equivalent 
d’exercicis posteriors: 

 

a) Annex 1. Ajuts Margarita Salas per a la formació de joves doctors. 2.637.881,91 euros. 
Aplicació pressupostària 73.SB.03.32.00-F203.4-130.98.00. 

b) Annex 2. Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat 
mitjançant la promoció de la mobilitat del personal docent i investigador. 398.726,94 
euros. Aplicació pressupostària 73.SB.03.33.00-F601.1-120.00. 

c) Annex 3. Ajuts María Zambrano per a l'atracció de talent internacional. 1.973.220,82 
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euros. Aplicació pressupostària 73.SB.03.34.00-F203.4-130.99.00. 

 

Segon. Desestimar la concessió d’ajuts a la resta de sol·licituds presentades. 

 

Tercer. Els ajuts estan finançats pels fons Next GenerationEU de la Unió Europea a través 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri d’Universitats. Són 
incompatibles amb qualsevol altra ajuda per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals i, amb caràcter general, amb la percepció de qualsevol quantia que tingui 
naturalesa salarial, sempre que l’activitat duta a terme pugui afectar l’acompliment de 
l'objecte de l’ajut o la finalitat investigadora o que es produeixi en el mateix horari. 

 

La URV ha de donar publicitat al caràcter públic del finançament de l’activitat 
subvencionada, fent referència expressa en els contractes laborals a la modalitat de què es 
tracti, al Ministeri d’Universitats, a la Unió Europea, als fons Next GenerationEU i al Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 

 

Les persones beneficiàries han de donar publicitat al caràcter públic del finançament de 
l’activitat subvencionada, fent referència expressa a la convocatòria, a la URV i al 
finançament del Ministeri d’Universitats i al Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
mitjançant la incorporació visible del logotip institucional respectiu. 

 

Addicionalment, en les publicacions i difusió de resultats a què puguin donar lloc les 
activitats dutes a terme a l‘empara d’aquests ajuts, s’hauran de complir les obligacions de 
publicitat i difusió que estableix la normativa de la Unió Europea, mitjançant l’emblema de 
la Unió i una declaració de finançament adequat que indiqui «finançat per la Unió Europea 
– Next GenerationEU; en particular, quan promoguin les accions i els seus resultats i facilitin 
informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a diversos destinataris, inclosos els 
mitjans de comunicació i el públic. 

 

Quart. Les condicions d'execució són les previstes a la normativa indicada; no obstant això, 
si escau, es poden dictar instruccions específiques. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que la va dictar, si la resolució és 
expressa, en el termini d’un mes o, si no ho és, a partir de l’endemà del dia que finalitzi el 
termini màxim per a la resolució del procediment de concessió, d’acord amb el que 
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disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 

Sense perjudici del que he exposat més amunt, contra la resolució es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos, 
si la resolució és expressa, o de sis mesos, si no ho és, d’acord amb el que disposen els 
articles 9.1.c i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 

 

La Rectora 

 

 

 

 

María José Figueras Salvat 

  


