
 
 

 

RESOLUCIÓ DELS RESULTATS DE LA 2a FASE DE LA CONVOCATÒRIA DELS 

AJUTS DE COTUTELA 2020-21 (MEDEC 2020) 

 

Resolució de 26 de maig, 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 cotuteles per al curs 2020-

2021 (MEDEC2020) en segona fase. 

Atès l’acord de la Comissió de Política Científica i de Transferència, adoptat en la sessió 7/2020, 

de 19 d’octubre de 2019, pel qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts de matrícula 

per a cotuteles per al curs 2020-2021 (MEDEC2020)  

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.  

 

 

2. Que l’ajut a la candidata 200921251347 se li atorgui a partir del curs 2021-22, i 

renovable dos cursos consecutius més si compleix condicions establertes en les bases 

de la convocatòria, atès al retard en la signatura del conveni de cotutela internacional i 

la posterior dilació en la matrícula del curs present. 

 

3. 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, 26 de maig de 2021 

ID PROGRAMA DE DOCTORAT 

R0508976 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

Z4181149 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat 

200921251347 Enologia i Biotecnologia 

721205814 Nanociència, Materials i Enginyeria Química 
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