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MANUAL D’USUARI PER GESTIONAR LA CONVOCATÒRIA I 
ADJUDICACIÓ D’UNA BECA DE COL·LABORACIÓ EN LA NOVA 
APLICACIÓ  

 

 

Petició d’una beca per part de la unitat/peticionari 

 

1. Validar-se com a peticionari/ària :  

https://appserver.urv.cat/beques/login.html 

2. Des de la pestanya peticions  

 

3. Dins de la pestanya peticions prémer afegir nova petició. 

 

4. Emplenar els camps de la beca (condicions, destinataris, dades de la RC, mèrits,...) i prémer 

el botó desar. 

https://appserver.urv.cat/beques/login.html�
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5. En aquest moment la beca esta “En preparació” i el peticionari/unitat encara pot revisar 

dades, modificar o esborrar. 

 

 

6. Per confirmar la petició de la beca, i que el CAE rebi la petició per acceptar-la, seleccionar la 

beca des de la pestanya de Peticions, icona Confirmar sol·licitud.  

 

 

 

 

7. En aquest moment la petició passa a estar en estat de “Sol·licitada”, ja no es podrà 

modificar, però si esborrar des de la icona Anul·lar Sol·licitud 
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8. El CAE revisa les dades de la petició de beca: 

a. Si tot es correcte es passa a l’estat “Acceptada” (passa a pas 8). 

b. Si hi ha alguna errada o proposta de modificació passarà la petició a l’estat “En 

preparació”. En aquest cas el peticionari/unitat rebrà un correu indicant-li que 

falten dades, rectifiqui,... (passa a pas 4). 

 

9. El CAE rebrà una notificació indicant-li que tenen una petició específica pendent de validar 

per la CECU/responsable competent de les beques de col·laboració. Se’n farà el tractament 

adient fora de l’aplicació.  

10. Un cop aprovada per la CECU/responsable competent de les beques de col·laboració el CAE 

procedirà a aprovar-la des de la pestanya Aprovació de resolucions. 

11. El CAE crea una convocatòria amb la petició de beca o agrupa en una convocatòria diverses 

peticions. La petició passa a estat de “Convocada”. 



5  
 

 

12. El CAE fa la difusió/publicitat de la convocatòria. 

13. Els estudiants des del perfil de candidat creen les sol·licituds de beca amb termini obert. Els 

candidats des del seu perfil poden fer anul·lacions de les sol·licituds i modificacions 

14. Cada cop que un candidat hagi completat una sol·licitud, el CAE podrà revisar-la i validar-la 

per què la unitat/peticionari puntuï els mèrits i faci la selecció 

  



6  
 

Puntuar mèrits i Procés de selecció 

15. La unitat/peticionari per a la selecció i puntuació de mèrits haurà d’anar a la pestanya de 

Sol·licituds, entrar en cadascun dels candidats i prémer la casella Puntuar Mèrits. 

 

 

 

16. Un cop la unitat/peticionari finalitza el procés de puntuació de mèrits ho ha de comunicar al 

CAE per què faci la publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiva 

17. El CAE publica la llista d’ admesos i d’ exclosos definitiva 

18. El CAE traspassa la petició de beca a la unitat/peticionari per què realitzi l’adjudicació de la 

beca al candidat amb més puntuació 

19. Automàticament es genera un model d’acta de comissió de selecció en format pdf que s’ha 

de fer arribar al CAE 

20. L’adjudicació de la beca queda pendent de validar pel CAE  
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21. El CAE rebrà una notificació indicant-li que tenen una petició per resoldre l’adjudicació d’una 

beca. 

a. El CAE la passa a “Validada” (passa a pas 23) 

b. Si el CAE Desestima la selecció, el peticionari rebrà una notificació per tornar a 

fer el procés de selecció (passa a pas 19). 

22. El CAE valida la resolució de la beca i en aquest moment es generen els registres de vigència 

de la beca. A partir d’aquest moment comença la vida de la beca.  

a. Els candidats a la beca reben correus electrònic on es comunica la resolució de la 

beca 

b. L’adjudicatari/ària rep el correu electrònic d’adjudicació de la beca i on s’indica la 

documentació que ha de gestionar . 

c. La documentació l’ha de pujar al seu perfil de l’aplicació de beques 

d. La data prevista d’inici i alta del becari/ària és la que consta en la convocatòria 

de la beca. En el cas que hagi de modificar-se per motius justificats o acord dels 

afectats s’ha de comunicar al CAE per correu electrònic (bequescol@urv.cat) 

 

 

 

 


