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CONVOCATÒRIA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN. SANTANDER 
UNIVERSIDADES” PER AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

I ESTUDIANTS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

CURS 2020-21 

 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA 

 
 

La comissió de valoració, constituïda expressament en data 23 de juny de 2020, amb l’objecte 
d’aquesta convocatòria i presidida pel Vicerector de Recerca i Planificació Científica, és la 
responsable de valorar les sol·licituds i proposar l’adjudicació de la beca així com la llista d’espera. 

 
 

La comissió està integrada pels membres següents: 
Dr. Francesc Díaz González, Vicerector de Recerca i Planificació Científica (president) 
Dr. Domènec S. Puig Valls, Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i Professorat (vocal). 
Excusa la seva assistència 
Dr. John Style, Vicerector d’Internacionalització (vocal) 
Dr. Josep Ribalta Vives, Director de l’Escola de Doctorat (secretari tècnic) 

 
 

D’acord amb el punt 6 de la convocatòria sobre Instrucció i tramitació, la valoració de les 
sol·licituds de joves professors i investigadors (PDI), es basarà en els següents criteris: 

 
1. Factor d’impacte h de les seves publicacions científiques (30%). 
2. Nombre de projectes de Recerca i Innovació que tingui registrats a GREC i dels quals el/la 

candidat/a sigui l’investigador principal (40%). 
3. La qualitat del projecte d’investigació presentat i la relació acreditada amb la institució 

receptora de la mobilitat (30%). 
 

La valoració de les sol·licituds d’estudiants de doctorat, s’ha basat en els següents criteris: 
 

1. Nota de l’expedient acadèmic de grau o equivalent (40%). 
2. Nota de l’expedient acadèmic de màster o equivalent (40%). 
3. Motivació de la mobilitat i la necessitat d’aquesta per la realització de la seva tesi (20%). 

 
 

En data 23 de juny, la Comissió de Selecció resol l’adjudicació provisional de la Convocatòria 
“Becas Iberoamérica. Santander Investigación. Santander Universidades” per al personal docent 
i investigador i estudiants de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili”. 

 
Atès que s’han dut a terme els tràmits d’acord amb el que disposa la convocatòria dels ajuts 
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RESOL: 
 

Primer: Atorgar els següents ajuts, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, per ordre 
de puntuació: 

 

Candidat Sol·licitud Puntuació 

39925201F Joves professors i investigadors 5/5 

77792294S Estudiants de doctorat 9,9/10 

 
Segon: Aprovar la següent llista de sol·licituds de reserva, ordenades en ordre de prelació, les 
quals obtindran l’ajut econòmic provinent del Santander en el cas que es produeixin renúncies o 
incompliment per part dels beneficiaris. 

 

Candidat Sol·licitud Puntuació 

44630750D Joves professors i investigadors 2,4/5 

29500618J Estudiants de doctorat 9,8/10 

73202487l Estudiants de doctorat 9,4/10 

Y3087409H Estudiants de doctorat 9,3/10 

X4385606N Estudiants de doctorat 9,0/10 

35590030Z Estudiants de doctorat 8,6/10 

AAB931322 Estudiants de doctorat 8,5/10 

 

Atenent a aquesta valoració, la Universitat Rovira i Virgili i el Banco Santander fan pública la 
proposta de provisió dels ajuts d'acord amb la normativa que els és d'aplicació. 

 
Els candidats prioritzats en la llista d’espera únicament podran accedir a l’ajut en cas que la 
persona beneficiària renunciï o no compleixi amb les obligacions establertes en la convocatòria. 

 

 

 

 

Dr. Francesc Díaz González, 
President de la Comissió de Valoració i Vicerector de Recerca i Planificació Científica 

Tarragona, 20 de juliol de 2020 
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