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Modificat pel ple del consell social de data 9 de Maig de 2007 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
CURSAR ESTUDIS DE MÀSTER A LA URV

1. Normativa d’aplicació

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya.

- Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

- Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, d’Estudis Universitaris Oficials de Postgrau.

- La resta de Normativa vigent aplicable.

2. Bases

2.1 Objecte

La URV convoca ajuts, en règim de concurrència competitiva, per cursar estudis de màster oficial a la 
Universitat Rovira i Virgili durant el curs acadèmic 2007-08. Aquests ajuts estan adreçats a estudiants que 
vulguin dur a terme un màster (al menys 60 crèdits ECTS anuals), que  compleixin els requisits d’admissió 
(ser diplomat, llicenciat o titulat universitaris, o sense la titulació finalitzada, si s’han completat, en estudis 
de primer i segon cicle, un mínim de 180 crèdits entre els quals estigui compresa tota la troncalitat del 
primer cicle).

La política d’internacionalització dels màsters fa que, per la proposta d’enguany, es destini més d’un 
64% a ajuts de gran quantia i un 25% destinat a ajuts per al desplaçament o residència, que ajudarà a 
promocionar els estudis de la URV també entre estudiants de fora del territori català. La resta del pressupost 
es destina a ajuts generals de complement a l’estudi. 

Al menys tots els màsters comptaran amb un estudiant beneficiari d’un ajut de gran quantia (ajut 
d’Estudis; veure apartat 2.2.C). D’altra banda, cada  màster no podrà tenir més de 2 estudiants beneficiaris 
d’Ajuts de Complement a l’Estudi (apartat 2.2.A) ni més de 2 estudiants beneficiaris d’Ajuts de Mobilitat 
(apartat 2.2.B).

El nombre d’ajuts que es convoquen és en funció del pressupost que la Universitat destina a aquest 
concepte i a l’aportació del Consell Social que cofinancia el programa, així com del nombre de màsters 
matriculats a la URV (veure annex 1).

Pressupost per ajuts 2007-08:
Nombre de màsters coordinats per la URV: 
Altres màsters interuniversitaris:

336.000,00 € (168.000,00€ + 168.000,00€)
28 
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2.2 Característiques i quantia dels ajuts

Els tipus d’ajuts que s’estableixen en aquesta convocatòria són els següents:

A. Ajut de complement a l’estudi: fins a un màxim de 2.000 € (*).

B. Ajut de mobilitat: fins a un màxim de 3.000 € (*).

C. Ajut d’estudis: fins a un màxim de 6.000 € (*).

(*) L’ajut serà de fins a un màxim de 2.000, 3.000 o 6.000 euros (segons la modalitat A, B o C, 
respectivament), i part de l’ajut ha d’anar obligatòriament destinat a pagar el total de l’import de la matrícula 
al màster.

2.3 Relació d’ajuts:

Els ajuts que es convoquen a concurs pel curs 2007-08 s’indiquen en la taula següent:
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Acord de 2 de maig de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per 
cursar estudis de màsters de la URV.
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Nombre
d’ajuts

Quantia
de cada ajut

(€)

Pressupost
total destinat (€)

% 
del pressupost total

18 2.000 36.000 10.7 %

28 3.000 84.000 25.0 %

37 6.000 222.000 64.3 %

Totals: 82 342.000,00

2.4 Requisits:

a) Amb caràcter general:

- No ser beneficiari d’altres ajuts o beques declarades incompatibles en l’apartat 2.9 de la present 
convocatòria.

- La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les seves bases.

b) Amb caràcter específic:

- Estar matriculat al menys de 60 crèdits ECTS d’un màster oficial.

- La persona sol·licitant haurà d’haver superat positivament l’avaluació prèvia de la Comissió de 
selecció nomenada a tal efecte i, a més, que el quoficient de prelació obtingut, en aquest cas, el 
situï dins del nombre total d’ajuts convocats.

- Els estudiants estrangers no comunitaris han de complir els requisits previstos a la Llei 4/2000, de 
11 de gener, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.

c) L’ajut podrà ser renovable per un segon any. En aquest cas, els estudiants hauran d’acreditar 
que l’aprofitament acadèmic és satisfactori i que es mantenen les circumstàncies excepcionals 
per les quals se li ha concedit l’ajut. 

2.5 Procediment de selecció:

Un cop obert el termini de preinscripció als estudis de màster, s’establirà un termini de presentació 
de sol·licituds, assegurant la màxima difusió del procediment de concurrència competitiva. Els estudiants 
interessats presentaran la seva sol·licitud a l’Escola de Postgrau i Doctorat acompanyada de la documentació 
requerida en l’apartat 2.6 de la present convocatòria.

La Directora de l’Escola de Postgrau i Doctorat nomenarà una comissió de selecció, que presidirà, 
integrada per cinc professors més dels diversos àmbits científics, un membre del Consell Social a proposta 
del mateix Consell i la tècnica especialista de l’Escola de Postgrau i Doctorat que actuarà com a secretària, 
que comprovarà que les sol·licituds presentades compleixen els requisits generals i acadèmics exigits, no 
acceptaran les que no els compleixin o acreditin, i procedirà a resoldre la llista prioritzada de candidats. 
L’avaluació de les sol·licituds es portarà a terme d’acord amb els següents criteris i barems:

a) Expedient acadèmic, fins a 4 punts

b) Currículum (formació prèvia, idiomes, estades en altres països —cultura de mobilitat—, 
experiència professional, obtenció de beques o ajuts,...), fins a 3 punts

c) Distància del lloc de residència, fins a 2 punts

d) Haver cursat el grau en una altra universitat, fins a 1 punt

2.6 Documentació a presentar pels candidats:

- Sol·licitud adreçada al rector de la Universitat

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de la preinscripció al màster oficial

- Fotocòpia del/s títol/s acadèmic/s

- Currículum, amb justificacions documentals

- Expedient acadèmic

- Altres mèrits, amb justificacions documentals
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- L’Escola de Postgrau i Doctorat podrà demanar a l’estudiant qualsevol altra documentació que 
consideri convenient per estudiar la sol·licitud. L’estudiant haurà d’aportar en un termini de 10 
dies hàbils la documentació requerida per l’Escola; en cas de no fer-ho, la Comissió entendrà que 
desisteix en la seva sol·licitud i arxivarà l’expedient sense més tràmit

Tota la documentació s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, dins del termini establert en el 
punt següent.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incòrrer l’estudiant, la deformació de fets, l’ocultació 
de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarpà la revocació 
de l’ajut i fins i tot, si s’escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries. 
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió d’un ajut se’n detectés 
error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació de l’ajut, el beneficiari haurà de 
reintegrar la quantitat percebuda.

2.7 Presentació de sol·licituds

- Termini de presentació de sol·licituds: fins a les 12 hores del 15 de juny de 2007.

- Lloc de presentació: Escola de Postgrau i Doctorat, carrer de l’Escorxador, s/n (Edifici del Rectorat, 
Escala C, segona planta), 43003 Tarragona, o en la forma que estableix l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també 
a l’Escola de Postgrau i Doctorat mitjançant telegrama o fax, dins el període de presentació de 
sol·licituds.)

2.8 Resolució: 30 de juny de 2007

La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web en el termini màxim de cinc dies des de la 
data de resolució. Contra aquesta resolució o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no 
exhaureixen la via administrativa, els interessats poden interpossar recurs d’alçada davant del rector en el 
termini d’un mes de l’endemà de la notificació —o data en què aquesta s’hauria d’haver produït—, sense 
perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú. 

2.9 Incompatibilitats

Cap estudiant podrà ser beneficiari de més d’un ajut descrit en aquesta convocatòria.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre benefici per la mateixa finalitat que pugui rebre 
d’altres entitats o persones públiques o privades.
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Annex 1.

DENOMINACIÓ MÀSTER OFICIAL INTERUNIV. UNIV. COORD.
UNIV. PARTICIPANTS O 

COLABORADRES

ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Avaluació i Mesura de la Conducta no URV

Direcció Estratègica de l'Empresa no URV

Direcció i Planificació del Turisme si UdG URV

Dret Ambiental no URV

Dret de l'Empresa i la Contractació no URV

Estudis Culturals Mediterranis no URV

UIB, U. de Malta (República de Malta), U. Catòlica 
de Lovaina (Bèlgica), Institut Catholique de Paris 

(França), U. d’Urbino (Itàlia)

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
si UB URV, UAB, UPC, UdL, UdG, UVic

Formació de Professionals de la Formació si U. Granada
URV, U. Reims (França), U. Oporto (Portugal), U. 

Akershus (Noruega)

Migracions i Mediació Social si URV UdL, U Jaume I Castelló, U. Miguel Hernández

Organització Industrial no URV

Psicologia de l'Educació -MIPE- si UB URV, UAB, UdL, UdG, URL

Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement si URV, UIB UdL, U. Sevilla, U. Murcia

ÀMBIT D'HUMANITATS

Antropologia Mèdica i Salut Internacional no URV

Antropologia Urbana no URV

Arqueologia Clàssica si URV UAB, Institut Catlà d'Arqueologia Clàssica

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana si URV

U. degli Studi di Ferrara (Itàlia), Muséum 
National d'Histoire Naturelle (França), Instituto 
Politécnico de Tomar i U. de Tràs-os-Montes e 

Alto Douro (Portugal)

Ciència Cognitiva i Llenguatge si UB URV, UAB, UPF, UdG

Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes no URV

Translation and Intercultural Studies no URV

Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol llengua estrangera / Anglès llengua 
estrangera)

no URV

ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Ciències de la Infermeria si URV, UdL, UIC

UdL, UIC, U. Autonoma Madrid, U. Alacant, U. 
Almeria, U. Huelva, U. Saragossa, U. Lovaina 

(Bèlgica)

Neurociències si UB URV, UdL, UPF

Nutrició i Metabolisme si URV UB, UIB, U. Còrdova

ÀMBIT DE CIÈNCIES

Catàlisi no URV

Ciències i Enginyeria de Materials no URV

Polímers i Biopolímers si UPC URV, UdG

Química a la Indústria no URV

Química Teòrica i Computacional si URV UB, UAB, UdG

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades si URV UdG, U. Jaume I Castelló

ÀMBIT TÈCNIC

Enginyeria Ambiental -MENTA- no URV

Enginyeria Electrònica no URV

Enginyeria Informàtica i de la Seguretat no URV

Enginyeria Química i de Processos -MEQIP- si URV

U. of Manchester Institute of Science and 
Technology (UK), Rheinisch Westfälische 

Technische Hochschule (Alemanya), Institute of 
Chemical Technology Prague (República Txeca), 

École Nationale Supérieure des Industries 
Chimiques (França)

Enologia no

Intel·ligència Artificial si UPC URV, UB

Nanociència i Nanotecnologia si UB

URV, UPC, UdG, Institut Català en Investigació 
Química, Institut de Ciència dels Materials de 

Barcelona, Institut de Microelectrònica de 
Barcelona, Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia URV U. Almeriasi
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