
Ajuts per a la Matrícula de Primer Curs de Doctorat per Estudiants sense Beca. 

(Resolució de 30 de gener de 2020, de la Comissió Acadèmica del Programa de  Doctorat 
en Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - TeNBE) 

Objectius: 

La captació de nous estudiants de doctorat, i de nous estudiants amb matricula no finançada a 
càrrec d’un altre ajut o beca és un dels punts que es valora en la distribució dels pressupostos de 
Doctorat. Per aquest motiu, amb aquesta convocatòria es pretén ajudar a finançar la primera 
matrícula en el Programa de Doctorat d’aquells estudiants que es troben en aquesta situació. 

Bases: 

• Els candidats han de matricular-se al primer curs del Programa de Doctorat. 
• Es pot gaudir d’un únic ajut per candidat/a per al primer curs de realització de la tesi. 
• Les sol·licituds es concediran per acord de la Comissió Acadèmica del programa de 

doctorat seguint l’ordre de registre d’entrada, fins a la quantia màxima establerta a les 
bases. 

• La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 300,00 €. 
• La quantia de cada ajut serà de 100,00 € destinats a cofinançar la matrícula del primer 

curs al programa de doctorat. 

Documentació: 

Els/les aspirants han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida per poder ser admesos 
a la convocatòria: 

• Sol·licitud adreçada al Coordinador del Programa de Doctorat en Tecnologies per a 
Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia, degudament signada. 

• Còpia del DNI o NIE. 
• Còpia de l’imprès de matrícula amb la validació del pagament. 

Presentació de les sol·licituds: 

Les persones interessades en gaudir de l’ajut, que reuneixin els requisits per fer-ho, han de 
presentar la sol·licitud corresponent mitjançant el model normalitzat de sol·licitud, que es troba a 
la seu electrònica de la Universitat. 
 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html 
 
Les sol·licituds, dirigides al coordinador del Programa de Doctorat, s’han de presentar al Registre 
General de la Universitat Rovira i Virgili (c/ de l’Escorxador, s/n,de Tarragona) o a qualsevol dels 
registres auxiliars,(es recomana utilizar el registre auxiliar de la Secretaria de l’ETSE). La 
localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars de la Universitat Rovira i 
Virgili es poden consultar a <https://seuelectronica.urv.cat/registre.html>. 

En el supòsit de sol·licituds incompletes, es requerirà a la persona sol·licitant per a què en el 
termini de 10 dies hàbils des de la data de la comunicació enviï la documentació necessària per 
tramitar la sol·licitud. En cas contrari, la sol·licitud quedarà desestimada. 

Termini de presentació: 

La data de termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 15 de novembre de l'any en curs o 
fins a la finalització del fons destinat a finançar aquesta actuació.  

Pagament dels ajuts 

El pagament de l’ajut es tramitarà amb motiu de la resolució de concessió i prèvia acceptació 
expressa de l’ajut per part del beneficiari. 



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 rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92. 

El coordinador del Programa de Doctorat 

 

 

 

Josep Ferré i Borrull 

Tarragona, 30 de gener de 2020 
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