
 
 

 

RESOLUCIÓ DELS RESULTATS DE LA 1a FASE DE LA CONVOCATÒRIA DELS 
DE MATRÍCULA PER A FUTURS INVESTIGADORS 2021-22 (AFI 2021) 

 

Resolució de 1 de març, del vicerector de formació doctoral i director de l’escola de doctorat, 
per la qual es publiquen els resultats dels ajuts de matrícula per a futurs investigadors per al curs 
2021-2022 (AFI2021) en primera fase. 

Atès l’acord de la Comissió de Política Científica i de Transferència, adoptat en la sessió 8/2021, 
de 13 de desembre de 2021, pel qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts de matrícula 
per a futurs investigadors per al curs 2021-2022 (AFI2021)  

RESOLC:  

1. Que es publiqui íntegrament a la seu electrònica de la URV els resultats per a la 
concessió d'ajuts per a futurs investigadors. La resolució atorga l’ajut als següents 
candidats.  
 

ID 
Pograma de Doctorat 

Programa de Doctorado 
PHD Programme 

 
Estat de resolució 

Estado de resolución 
Resolution status 

39945729L Antropologia i Comunicació  
Concedit / Concedido / 
Awarded 

39962582-J Antropologia i Comunicació  
Concedit / Concedido / 
Awarded 

39897911H Antropologia i Comunicació  
Concedit / Concedido / 
Awarded 

48000876M Estudis Humanístics 
Concedit / Concedido / 
Awarded 

70270987F Tecnologia Educativa 
Concedit / Concedido / 
Awarded 

39953087V Salut, Psicologia i Psiquiatría 
Concedit / Concedido / 
Awarded 

64077263 Turisme i Oci 
Concedit / Concedido / 
Awarded 

U11428953 Turisme i Oci 
En llista d’espera / En lista 
de espera / On waiting list 

Y- 7454499-Y Turisme i Oci 
En llista d’espera / En lista 
de espera / On waiting list 

 
 



 
 

2. 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 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, 1 de març de 2022 
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