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AJUTS URV-FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER REALITZAR ESTADES DE RECERCA A 
L'ESTRANGER (ARES2017) 
 
RESOLUCIÓ, de 6 de juny de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president 
de la Comissió de Política Científica i de Transferència, en execució de l’acord de 2 de juny 
de 2017 de la citada Comissió, per la qual s'amplia el pressupost i el nombre de persones 
beneficiàries de la convocatòria d’ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres 
internacionals de prestigi per part del personal investigador de la URV en col·laboració amb 
la Fundació Bancària “la Caixa” (ARES2017). 
 
Per resolució de 9 de febrer de 2017, 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 9 de febrer de 2017 de la citada Comissió, es van 
convocar ajuts per desenvolupar estades de recerca en centres internacionals de prestigi 
per part del personal investigador de la URV en col·laboració amb la Fundació Bancària “la 
Caixa” (ARES2017). 
 
La citada resolució estableix que el pressupost del programa, establert en 35.000 €, es 
distribuirà en un màxim de 5 ajuts, d’acord amb allò que estableix el conveni de 
col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa” i la URV per realitzar estades de recerca 
en centres de recerca de prestigi (article 14.1. i 14.2.). 
 
Així mateix, la citada resolució preveu que la quantia màxima podrà ser incrementada amb 
una quantia addicional quan, com a conseqüència de la concurrència d’alguna de les 
circumstàncies previstes a l’article 58.2.a) del Reglament de la Llei General de Subvencions, 
es produeixi un augment del crèdit disponible abans de la concessió dels ajuts (article 14.5.) 
i que la seva efectivitat resta condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a 
conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si escau, a la prèvia aprovació de 
la modificació pressupostària que escaigui abans de la resolució de concessió de la 
subvenció (article 14.6.). 
 
Atès que la qualitat, viabilitat i impacte dels projectes presentats, d’acord amb el valor 
d’avaluació científica obtingut, avalen el seu desenvolupament i, per tant, recomanen el 
seu finançament en la mesura del possible. 
 
Atès que ha estat incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a 
conseqüència d’una incorporació de crèdit de 10.000 € a càrrec de la Universitat Rovira i 
Virgili per acord 4.2. de la Comissió de Política Científica i de Transferència en la sessió 
3/2017, de 2 de juny, segons preveu l’article 58.2.a.4. del Reglament de la Llei General de 
Subvencions. 
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Atès que el certificat econòmic de data 6 de juny de 2017 declara la disponibilitat del crèdit. 
 
Atès que, una vegada exposada aquesta circumstància, la Fundació Bancària “la Caixa” ha 
manifestat la seva conformitat a l’ampliació del pressupost en els termes indicats més 
amunt i, en conseqüència, del nombre de persones beneficiàries finals. 
 
Ateses les consideracions anteriors, en tant que òrgan instructor i d’acord amb l’article 45 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Ampliar el pressupost de la Resolució de 9 de febrer de 2017 citada més amunt en 
10.000 €, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 7300282 – 2041 - 23011 del 
pressupost de la URV per a l’any 2017, de manera que el pressupost total del programa 
quedi fixat en 45.000 €. 
 
Segon. Ampliar el nombre d’ajuts de la Resolució de 9 de febrer de 2017 citada més amunt 
en 5, de manera que el nombre total d’ajuts del programa quedi fixat en 10. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web del programa. 
 
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 Consell de govern en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
 
 
 
 
Tarragona, 6 de juny de 2017 
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