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AJUTS DE MATRÍCULA PER ALS ESTUDIANTS DE DOCTORAT EN RÈGIM DE COTUTELA PER AL CURS
ACADÈMIC 2018-2019 (2018MEDEC)
Resolució de 6 de juliol de 2018, del vicerector de Recerca i Planificació Científica, president de la
Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de Govern, en execució de
l’acord de 5 de juliol de 2017 de la citada Comissió, per la qual es convoquen ajuts per als estudiants
de doctorat en règim de cotutela per al curs acadèmic 2018-2019 (2018MEDEC).

Preàmbul
La Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant URV) és una institució dedicada a la prestació del servei
públic de la investigació, mitjançant la recerca i la innovació, per facilitar al conjunt de la societat els
coneixements científics necessaris per viure en un món canviant.
Les activitats de recerca i innovació requereixen una adequada estratègia de desenvolupament de la
carrera professional del personal investigador que cobreixi tot el seu espectre, des de les etapes
més inicials fins a aquelles altres més reconegudes.
En aquest sentit, el II Pla estratègic de Recerca i Innovació de la URV, aprovat el dia 1 de juny de
2017 pel Claustre universitari, considera l’atracció i el desenvolupament del talent investigador un
dels elements fonamentals de tot aquest procés, assenyalant com a objectius, d’una banda, la
captació d’estudiants amb les competències necessàries per donar resposta a les futures necessitats
de les empreses i de les institucions públiques com la via per millorar l’impacte dels resultats de la
nostra recerca a través de la transferència de coneixements, i, d’una altra, el desenvolupament de la
carrera professional a través de la formació i la mobilitat del personal investigador en activitats de
recerca i innovació com l’instrument per millorar la seva preparació i fomentar el desenvolupament
de les seves capacitats.
També s’ha de tenir en compte que la diversitat cultural, social i demogràfica millora la qualitat de la
recerca i la innovació i contribueix a l’excel·lència. Els equips amb diversitat de persones generen
més innovació, idees més disruptives i plantejaments alternatius que faciliten el progrés del
coneixement.
L’excel·lència en recerca i innovació s’obté no només amb el talent individual, sinó també amb les
eines facilitadores de la pròpia institució. Una d’aquestes és la creació de fons destinats a la
investigació, que figura entre les competències de la URV. El II Pla estratègic de Recerca i Innovació
estableix, en aquest sentit, l’establiment de diverses modalitats d’ajuts per als doctorands que els
permeti finançar la matrícula, realitzar viatges i estades curtes a l’estranger o participar en reunions
científiques o seminaris etc. com a línia d’acció.
Així doncs tot compartint amb altres Administracions i entitats públiques i privades l'objectiu
d'incrementar el nombre i la mobilitat del personal investigador en formació, la URV es proposa
reforçar el sistema de recerca i innovació propi mitjançant l’atracció de talent investigador i la
inserció d’aquest personal en el si dels nostres grups de recerca a través dels ajuts de matrícula per
als estudiants de doctorat en règim de cotutela durant l'any acadèmic 2018-2019

Així doncs, a la vista dels motius exposats, la URV considera convenient destinar els recursos
disponibles al finançament de la matrícula dels estudiants de doctorat en règim de cotutela durant
l'any acadèmic 2018-2019 de manera que facilitin el desenvolupament de la carrera investigadora
d’aquest personal investigador en formació i, en conseqüència,
RESOLC
Primer. Convocar ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim de cotutela durant l'any
acadèmic 2018-2019 (2018MEDEC), les condicions de les quals figuren a l'annex d'aquesta resolució.
Segon. Destinar a aquesta convocatòria l’import de 5.000 €, havent estat efectuada la reserva de
crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la present convocatòria, a
càrrec dels fons assignats al programa d’ajuts de matrícula per als estudiants de doctorat en règim
de cotutela durant l'any acadèmic 2018-2019, aplicació pressupostària 7300285 corresponent a
l’any 2018 del pressupost de la URV.
Tercer. Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la pàgina web de l’Escola de Postgrau
i Doctorat.
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.
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