
 
AMPLIACIÓ DE PLACES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA 

CONCESSIÓ D’AJUTS DE RECERCA PREDOCTORALS DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
 

Per acord del Consell de Govern de la Universitat, de data 21 de juny de 2021 es va 
aprovar a convocatòria de places de persona investigador predoctoral en formació de 
l’any 2021, Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació. 
 
En data 01/07/2021 es publica la convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
61 ajuts per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral en Formació de la 
Universitat Rovira i Virgili, modalitat Estàndard, Banco Santander i COFUND. 
  
En el punt 5.1 de les bases de la convocatòria, modalitat Estàndard, s’indica que es 
convoquen 28 contractes predoctorals que es relacionen a l’annex I adjunt a les bases. 
 
Per acord de la CPCT (Comissió de Política Científica i Transferència) de data 
22/07/2021, s’aprova ampliar el nombre de places convocades, en modalitat 
Estàndard, en 4 places més, essent el nombre total de places convocades 32. 
 
En ús de les atribucions que em són conferides per l’ Estatut de la Universitat, 
 
 
RESOLC: 
 
1.Autoritzar l’ampliació del nombre de places ofertes en la modalitat Estàndard de la 
convocatòria 2021 fins a un total de 32. 
 
2. Publicar la relació esmenada de places convocades a la web de la URV www.urv.cat, 
Programa Martí i Franquès d’ajuts a la investigació. Contractes de personal 
investigador predoctoral en formación. 
 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, sense 
perjudici de la possibilitat d’interposar recurs de reposició davant la rectora en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació. 
  
 
La Rectora 
 
 
 
 
 
M. José Figueras Salvat 
 
Tarragona, 26 de juliol de 2021  
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