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Resolució definitiva de concessió de la Convocatòria d’Ajuts 2020 

de Promoció de la Recerca en Salut – 8a Edició 
 

El director de l’IRBLleida, Dr. Diego Arango, seguint els criteris de priorització i 
suggeriments de La Comissió d’Avaluació Interna (CAI) de l’IRBLleida, presidida pel Dr. 
Manel Portero. 
 
RESOL 
 
Primer.- Adjudicar l’Ajut post-residència per dedicació a la recerca (Modalitat A de la 

convocatòria) a les candidates prioritzades segons els criteris de la convocatòria. 

 

Segon.- Degut a que ha quedat desert, destinar la dotació de l’Ajut post-residència per 

dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la regió sanitària de l’Alt 

Pirineu i Aran (Modalitat B de la convocatòria) als  Ajuts post-residència per dedicació a 

la recerca (Modalitat A de la convocatòria), ampliant a dos el nombre d’ajuts de la 

modalitat A.  

 

Tercer.-  Adjudicar l’Ajut post-residència per a donar suport al CREBA (Modalitat C de 

la convocatòria) a la candidata prioritzada segons els criteris de la convocatòria. 

 

Quart.-  Adjudicar els Ajuts per a la finalització de tesi doctoral (Modalitat D de la 

convocatòria) als/les candidats/es prioritzats/des segons els criteris de la convocatòria. 

 

Cinquè.- Els candidats amb l’ajut concedit hauran de signar un document d'acceptació 

en el termini màxim d'un mes després de la publicació d'aquesta resolució. 

 

Lleida, 23 de juliol de 2020, 

 

 
Diego Arango del Corro 
Director de l’IRBLleida 
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Resolució definitiva de concessió de la Convocatòria d’Ajuts 2020  
de Promoció de la Recerca en Salut – 8a Edició 

 
                                            

                                                 

DNI ESTAT
43734576F CONCEDIT
78096739D CONCEDIT

Modalitat A

 
                                                   

                                                 

DNI ESTAT
DESERTA DESERTA

Modalitat B

                                     
 

                                                 

DNI ESTAT
44991700C CONCEDIT

Modalitat C

 
 

                                                 

DNI ESTAT
47981431G CONCEDIT
Y4475334-P CONCEDIT
28838298R CONCEDIT
48002946Z CONCEDIT
47696762Y CONCEDIT

Modalitat D

 
 
 
 
Lleida, 23 de juliol de 2020, 

 

 
Diego Arango del Corro 
Director de l’IRBLleida 
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