Consideracions respecte a la publicació de la Resolució
provisional SGR 2017-2019
S’ha fet pública la Resolució provisional SGR 2017-2019, amb la relació de grups
que es proposen per obtenir finançament i la relació de grups que es proposen per
obtenir el reconeixement.
Pel que fa a l’acceptació:
És imprescindible que els grups enviïn com a màxim fins al 5 de març la
documentació d’acceptació, per no quedar fora de la resolució definitiva. La no
presentació del document d’acceptació i la resta de documentació requerida
comporta la pèrdua del reconeixement o el finançament del grup.
Pel que fa a les al·legacions:
S’ha de tenir en compte la diferència entre presentar al·legacions i interposar un
recurs. Les al·legacions es poden presentar, si escau, en el termini de 10 dies des
de la publicació de la Resolució provisional i no es respondran individualment, sinó
que es tindran en compte per la Resolució definitiva.
Pel que fa als recursos:
Els recursos es podran interposar, si escau, en el termini d’un mes des de la
publicació de la Resolució definitiva de concessió dels ajuts.
Pel que fa als informes d’avaluació:
Els informes d’avaluació els pot sol·licitar el coordinador del grup i/o el representant
legal de la universitat o centre. La sol·licitud de l’informe s’ha de fer en paper al
Registre de l’AGAUR (art. 16.4 Llei 39/2005 de l’1 d’octubre) o bé telemàticament
via “Petició genèrica” del portal de Tràmits Gencat.
http://web.gencat.cat/handleRedirect?url=/sites/web/ca/tramits/tramits-temes/Peticiogenerica&tematica=72461610-a82c-11e3-a972000c29052e2c&qgoid=116,1772:116,549:MATCH&idioma=ca_ES

No es tindran en compte les peticions d’informes d’avaluació que es rebin via correu
electrònic.
L’enviament dels informes d’avaluació es farà segons l’ordre de recepció de les
peticions. El fet de no rebre l’informe no paralitza els terminis de presentació
d’al·legacions o interposició de recursos.
Els informes s’enviaran als coordinadors/es dels grups a l’adreça de correu
electrònica indicada a la sol·licitud de l’ajut SGR 2017 (o a l’adreça que es consigni
a la petició de l’informe).

