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AJUTS PER A FUTURS INVESTIGADORS DE LA URV  (2018AFI) 
 
Resolució de 2 de maig 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, per la qual es convoquen 
ajuts per a Futurs Investigadors de la URV (2018AFI) 
 

Atès l'Acord de la Comissió de Política Científica i de Transferència, adoptat en la sessió 
2/2018, de 19 d’abril de 2018, pel qual s’aprova la modificació de les bases reguladores 
del procediment per a la concessió d'ajuts a Futurs Investigadors (2018AFI) 
 
 
RESOLC: 
 

1. Que es publiqui íntegrament a la seu electrònica de la URV l'Acord de la Comissió de 
Política Científica i de Transferència, de 19 d’abril de 2018, d’aprovació de les bases 
reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a Futurs Investigadors, que 
figura com a annex a  aquesta Resolució. 
 
2. Contra aquest Acord de la Comissió de Política Científica i de Transferència, 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 a través de la seu electrònica de la URV, 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 a través de la seu 
electrònica de la URV d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015. 

Tarragona, 2 de maig de 2018 

 

Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
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