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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 26 d’abril de 2012)

Comissió d’Estudiants i Comunitat univErsitària

SESSIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2012
1. S’aprova l’adjudicació de beques de col·laboració.

Beca de col·laboració específica per donar suport al Centre d’Estudis • 
en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Beca de col·laboració específica per donar suport al III Congrés Inter-• 
nacional de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació, 
que organitza el Dpt. d’Estudis de Comunicació 
Beca de col·laboració específica per donar suport al Servei de Recur-• 
sos Humans en tasques de formació del PAS de la URV 
Beca de col·laboració per donar suport a la Factoria del Centre de • 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació del campus de Terres 
de l’Ebre, Tortosa 
Beca de col·laboració per donar suport al procés al Servei de Recur-• 
sos Educatius de la Unitat de Suport Metodològic de la URV 
Beca de col·laboració per donar suport al procés de millora de la • 
tramitació de documentació per els estudiants internacionals de doc-
torat de la URV 

2. Es ratifica i s’aprova l’adjudicació de beques específiques.
Beca de col·laboració específica per donar suport a la traducció de • 
programes d’assignatures de la universitat al Servei Lingüístic 
Beques de col·laboració per a l’aprenentatge de la docència i la re-• 
cerca per a estudiants de grau, màster i doctorat, 2n quadrimestre 
del 2011-12 

3. Es ratifica la convocatòria de la beca de col·laboració per donar suport a l’actu-
alització de la web de la Universitat.
4. S’aprova la proposta de cursos de la Universitat d’Estiu de la URV 2012.

Del 25 De juny al 18 De juliol De 2012 

TARRAGONA 
Passat i present de la presència jueva a Catalunya 
 25 de juny – 28 de juny (25 h) 
Recursos humans: entrenament (coaching), lideratge i selecció de personal igua-
litària (virtual) 
 25 de juny – 13 de juliol (30 h) 
Tren d’alta velocitat al Camp de Tarragona: turisme, ordenació del territori i de-
senvolupament local 
 26 de juny – 28 de juny (15 h) 
Els anys del cervell 
 27 de juny – 29 de juny (20 h) 
Introducció a la cuina molecular 
 2 de juliol – 6 de juliol (25 h) 
La comunicació intercultural: una finestra al món 
 2 de juliol – 6 de juliol (25 h) 
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La petjada ecològica de Catalunya: interpretació i aplicació a escala municipal 
 2 de juliol – 5 de juliol (15 h) 
Noves perspectives per als olis d’oliva amb denominació d’origen Catalunya 
 2 de juliol – 6 de juliol (25 h) 
Perspectiva psicosocial sobre les víctimes i la violència 
 2 de juliol – 5 de juliol (25 h) 
Resolució de problemes matemàtics: com superar el bloqueig en els infants dels 
3 als 12 anys 
 2 de juliol – 4 de juliol (15 h) 
Domòtica pràctica i eficiència energètica 
 3 de juliol – 6 de juliol (30 h) 
Ètica i política en un món global 
 5 de juliol – 7 de juliol (25 h) 
Smart cities: reptes i realitats 
 5 de juliol – 6 de juliol (15 h) 
Àfrica sud-sahariana: aproximació a les seves realitats 
 9 de juliol – 12 de juliol (25 h) 
Imaginaris i projectes de ciutat 
 9 de juliol – 12 de juliol (30 h) 
L’impacte dels grans esdeveniments esportius: el cas de Tarragona 2017 
 9 de juliol – 11 de juliol (15 h) 
La llum com a font d’energia: del laboratori al món industrial 
 9 de juliol – 13 de juliol (30 h) 
Neurociència i nutrició, noves propostes per a vells problemes 
 9 de juliol – 12 de juliol (20 h) 

REUS 
Desenvolupament de competències digitals a través d’un cas multimèdia: l’empre-
sa Quadratonics, SA (curs virtual) 
 25 de juny – 13 de juliol (30 h) 
Matemàtiques preuniversitàries aplicades a les ciències econòmiques i socials 
 25 de juny – 28 de juny (25 h) 
Negoci electrònic: vendre a través d’Internet (virtual) 
 25 de juny – 13 de juliol (30 h) 
La gestió de la innovació a les pimes 
 2 de juliol – 12 de juliol (30 h) 

ALCOVER 
Oportunitats i reptes de la custòdia del territori. El cas de Mas Gomis (Alcover) 
 12 de juliol – 13 de juliol (15 h) 

L’HOSPITALET DE L’INFANT 
El poblat Hifrensa. Antonio Bonet Castellana (1967-75). Propostes d’intervenció 
urbana 
 26 de juny – 3 de juliol (30 h) 
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VILA-SECA 
Golf i medi ambient: t’ho esperaves? 
 25 de juny – 29 de juliol (25 h) 

TORTOSA 
Medicina integrativa: la humanització del coneixement mèdic 
 2 de juliol – 6 de juliol (20 h) 
Energies baixes en carboni: economia i territori 
 3 de juliol – 4 de juliol (15 h) 
Jugues? Una aproximació pràctica a jocs i esports emergents 
 3 de juliol – 5 de juliol (15 h) 
Gaudim dels beneficis del so i la música! 
 9 de juliol – 10 de juliol (15 h) 

JESÚS 
La difusió del fabrisme a les terres de la diòcesi de Tortosa (1911-1932) 
 16 de juliol – 18 de juliol ( 15 h) 

SESSIÓ DE 23 D’ABRIL DE 2012
1. S’aproven els preus del V Campus d’estiu per a nens i nenes.

SENSE MENJADOR AMB MENJADOR

1r nen/a 2n nen/a 
i següents 1r nen/a 2n nen/a 

i següents
1 SETMANA 45 € 40 € 68 € 62 €
2 SETMANES 84 € 76 € 127 € 116 €
3 SETMANES 124 € 114 € 190 € 176 €
4 SETMANES 157 € 142 € 247 € 228 €
5 SETMANES 190 € 173 € 300 € 276 €
6 SETMANES 222 € 201 € 354 € 324 €
7 SETMANES 252 € 228 € 406 € 371 €

* Aquests preus són susceptibles de veure’s modificats en cas d’increment del preu facilitat 
per l’empresa responsable de subministrar el servei de menjador. 

2. S’aprova la renovació automàtica de les beques de col·laboració genèriques per 
al curs 2011-13.
3. S’aprova la convocatòria de les beques de col·laboració genèriques per a l’estiu 
2012: 

23 beques de col·laboració per donar suport a l’organització del pro-• 
cés d’automatrícula dels centres.
2 beques de col·laboració per donar suport al procés de preinscripció • 
universitària.
6 beques de col·laboració per donar suport als cursos de la Universi-• 
tat d’Estiu.

4. S’aprova la convocatòria de les beques de col·laboració específiques següents: 
3 beques de col·laboració per donar suport a la verema.• 
20 beques de col·laboració de monitor del V Campus d’estiu de nens • 
i nenes.



4 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

1 beca de col·laboració de monitor de nutrició del V Campus d’estiu • 
de nens i nenes.

5. S’aprova l’adjudicació de la beca de col·laboració específica per donar suport a 
l’actualització de la web de la Universitat en el Gabinet de Comunicació. 
6. Es ratifica la convocatòria de les beques de col·laboració específiques se-
güents:

2 beques de col·laboració per donar suport al Programa d’aprenentat-• 
ge servei en el Servei Recursos Educatius.
9 beques de col·laboració per donar suport a la poda en verd del ce-• 
ller del Mas dels Frares.

7. Es proposa modificar el reglament i el programa de les beques d’aprenentatge 
de la docència ila recerca per als estudiants de grau, màster i doctorat.

PROGRAMA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER L’APRENENTATGE DE LA DO-
CÈNCIA I LA RECERCA PER A ESTUDIANTS DE GRAU, DE MÀSTER OFICIAL I DE 
DOCTORAT 
Aprovada per Consell de Govern el 22 de desembre de 2009
L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en una renovació dels mèto-
des docents per tal de potenciar la docència basada en el model d’ensenyament-
aprenentatge i la utilització de les noves tecnologies, amb la finalitat de facilitar la 
capacitació dels estudiants per a seguir aprenent al llarg de la seva vida.
Així mateix, la URV ha desenvolupat, en aquest marc, el Currículum Nuclear adre-
çat als estudiants, que inclou l’acreditació en competències instrumentals i com-
petències generals, amb l’objectiu de complementar la seva formació acadèmica 
específica, per tal de facilitar la seva posterior inserció en el mercat laboral. Tan-
mateix, una de les sortides professionals dels titulats universitaris és la pròpia uni-
versitat, i per tant, cal facilitar l’aprenentatge de les noves metodologies docents 
així com iniciar-los en la recerca per tal d’afavorir el seu contacte amb la investi-
gació que es fa a la universitat.
En aquest context sorgeix l’oportunitat de crear el Programa de Beques de col-
laboració per l’Aprenentatge de la Docència i la Recerca , que té per objectiu ca-
pacitar els estudiants per l’aprenentatge dels mètodes docents derivats de l’EEES 
i la introducció a la recerca.
Aquest Programa es regeix per l’Estatut de la Universitat , per la present normativa 
i per la resta de normes de les beques de col·laboració que hi siguin d’aplicació.
És per això que,
Article únic.- S’aprova el Programa de beques de col·laboració per l’Aprenentatge 
de la Docència i la Recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat 
que es regiran per les Bases que consten en Annex.

annex

Bases del Programa de beques de col·laboració per l’Aprenentatge de la Docència 
i la Recerca per a estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat 

Article 1. Modalitats 

S’estableixen dues modalitats de beca: 
a) Aprenentatge de la docència de grau i la recerca
b) Aprenentatge de la docència de màster i la recerca

Article 2. Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquest beca de col·laboració són l’estudiantat de la URV (que no 
compatibilitza els seus estudis amb un contracte laboral a temps complet i que 
matricula més de 40 ECTS per curs):
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a) al darrer any d’una titulació de primer cicle, de primer i segon cicle i de grau 
o en un segon cicle, un màster o un doctorat, per la modalitat d’aprenentatge en 
docència de grau i recerca.
b) a un segon cicle, un màster o un doctorat, per la modalitat d’aprenentatge en 
docència de màster i recerca.
Els estudiants hauran d’haver superat com a mínim el 50% dels estudis de grau, 
de 1r cicle, de 1r i 2n cicle o de 2n cicle al tancament de la convocatòria
Article 3. Requisits dels beneficiaris
Els requisits dels/de les becaris/àries de col·laboració per l’aprenentatge de la do-
cència i la recerca a la URV són les següents: 

En el cas d’estudiants estrangers han de tenir el nivell intermig d’es-• 
panyol per estrangers (DELE), o el nivell B de català. Si no estan en 
disposició d’aquests títols hauran d’acreditar un coneixement sufici-
ent de català o castellà en l’entrevista
Coneixements bàsics d’informàtica per l’ús de les eines informàtiques • 
més habituals (ofimàtica, navegadors, correu electrònic)
Altres coneixements específics que s’establiran en cadascuna de les • 
fitxes o annexs

Els requisits han de ser demostrables en el moment de la sol·licitud, a excepció 
que la fitxa específica així ho determini. En conseqüència, pot ésser motiu d’ex-
clusió o de revocació de la beca la comprovació de la no possessió de les compe-
tències bàsiques.

Article 4. Convocatòria i sol·licituds

S’estableixen dos períodes de convocatòria. La primera al juliol coincidint amb la 
convocatòria general de beques de col·laboració de la URV , que seran efectives 
durant el primer quadrimestre del curs o per a tot el curs acadèmic. La segona al 
gener, que seran efectives durant el segon quadrimestre.
Per a cadascun dels tipus de beques de col·laboració s’elaborarà una fitxa que 
contindrà: el tipus de beca, la durada en mesos, les hores de dedicació (setmanals 
o en conjunt), la quantia de l’ajut, el responsable de la tutoria de l’estudiant, les 
tasques a realitzar pel/per la becari/ària, els coneixements mínims necessaris, els 
objectius formatius i els mèrits i els drets i deures dels/de les becaris/àries.

Article 5. Retribució

La retribució per aquest tipus de beques de col·laboració per l’aprenentatge de la 
docència i la recerca és la mateixa que s’estableix per a les beques de col·laboració 
amb la URV.

Article 6. Durada

Els ajuts d’aquest programa tindran una durada anual/quadrimestral. En casos 
degudament motivats, l’ajut es podrà prorrogar per un màxim de dos cursos amb 
la condició que l’estudiant mantingui el vincle amb els estudis oficials de postgrau 
de la URV.

Article 7. Pressupost

Els departaments aprovaran per Consell de Departament el nombre de beques que 
pretenen activar. Per finançar-les podran disposar dels recursos propis no finalis-
tes que considerin oportuns.

Article 8. Mèrits dels beneficiaris

Amb caràcter general es consideren mèrits:
L’expedient acadèmic de l’alumne/a. Aquest mèrit té per objecte va-• 
lorar el rendiment acadèmic dels/de les estudiants per tal d’afavorir 
les sol·licituds d’aquells/es estudiants que tinguin un major rendi-
ment acadèmic. En concret, es calcularà mitjançant el sistema infor-
màtic de gestió d’expedients de la Universitat la mitjana ponderada 
de l’expedient de l’estudiant, on:
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Es pondera el resultat de cadascuna de les convocatòries d’assig- –
natures en funció del nombre de crèdits, i es realitzarà també una 
ponderació en funció del resultat de la mitjana dels estudiants 
d’aquell ensenyament
En el cas d’estudiants que hagin cursat els estudis que es valoren  –
per al càlcul de l’expedient acadèmic a un país estranger, donada 
la impossibilitat de conèixer la nota promig de la seva universitat 
d’origen, la seva nota mitjana no es ponderarà.
En totes les beques de col·laboració per l’aprenentatge de la do-
cència i la recerca a la URV el valor de l’expedient acadèmic en el 
còmput dels mèrits serà del 50% respecte a la possible puntuació 
total màxima per mèrits. 

L’adequació al perfil de la beca convocada. Aquest mèrit té per objec-• 
te valorar l’adequació de l’actitud personal i els coneixements dels/
de les sol·licitants. La seva valoració es durà a terme en l’entrevista, 
on tots/es els/les sol·licitants que hagin estat considerats/des adme-
sos seran, a més, puntuats en funció del grau d’adequació als mèrits 
previstos a la fitxa

Article 9. Procediment de concessió de les beques 

a. Correspon a la direcció de cada Departament:
a) establir els criteris per a la concessió d’aquestes beques.
b) establir l’òrgan del departament competent en la selecció dels 
beneficiaris,escoltats els Centres i els òrgans responsables de cada 
POP.
c) proposar la concessió d’ajuts als estudiants 

b. Correspon al vicerectorat responsable de temes d’estudiants, vistes les propos-
tes de les direccions de Departaments, la resolució de concessió dels ajuts. 

Article 10. Procediment d’avaluació i de renovació

Si el Departament que té assignat un becari durant un període anual o quadrimes-
tral desitja prolongar la beca durant un nou període, haurà de trametre a la unitat 
tècnica responsable de beques la sol·licitud de pròrroga de la beca acompanyada 
de la reserva de crèdit per la quantitat que correspon al cost de la beca que es vol 
prorrogar, i l’informe d’avaluació positiu del candidat proposat.

Article 11. Drets i Deures 

L’acceptació d’una beca de col·laboració per l’aprenentatge de la docència i la 
recerca implica l’acceptació dels drets i deures inherents a la condició de becari i 
que són:
Drets dels beneficiaris:

Rebre la formació adient per realitzar les tasques d’aprenentatge en • 
docència i recerca que li siguin encomanades.
Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als • 
estudis de màster i/o doctorat.
Iniciar-se en tasques de recerca vinculades als estudis que està cur-• 
sant.
Realitzar la prestació de l’ajut durant el període que es fixi en la con-• 
vocatòria.
Rebre les retribucions corresponents que es fixin a la fitxa de cada • 
ajut.
Disposar d’un document que acrediti la seva condició.• 
Els que es fixen al reglament de beques de col·laboració amb la • 
URV.
Els que es fixen a les normatives de rang superior.• 
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Deures dels beneficiaris:
Realitzar les tasques acadèmiques que els siguin assignades, d’acord • 
amb la fitxa de l’ajut corresponent, segons les indicacions que els 
siguin facilitades pel seu responsable acadèmic.
Participar en les activitats complementàries de docència i recerca as-• 
signades per la direcció del departament.
Realitzar la prestació corresponent a l’ajut en els horaris que es fi-• 
xin.
Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits • 
en la realització de les seves tasques.
Mantenir un bon nivell de qualificacions en la titulació on estiguin • 
matriculats.
Els que es fixen al reglament de beques de col·laboració amb la • 
URV.
Els que es fixen a les normatives de rang superior.• 

Article 12. Règim de les beques

La relació entre la Universitat Rovira i Virgili i els beneficiaris de la beca no consti-
tueix un vincle laboral, ni les quantitats percebudes pel beneficiari tenen naturale-
sa salarial si no l’aprenentatge d’un seguit de competències i habilitats de caràcter 
transversal que han de facilitar la integració dels estudiants a la vida professional 
on cop finalitzat el seu període formatiu.
Les qüestions litigioses derivades del règim dels beneficiaris dels ajuts seran com-
petència de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les quantitats percebudes en concepte de les beques contemplades en aquest 
programa estaran subjectes a la consideració fiscal que determini la normativa de 
l’IRPF. En conseqüència la Universitat practicarà, si és el cas, les retencions que 
corresponguin en funció del tipus de vinculació i de la situació personal del bene-
ficiari. 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol beca o ajut de la mateixa naturalesa o 
amb la realització d’una activitat remunerada a través de la URV o la FURV.

Article 14. Renúncia a la beca

Els beneficiaris de la beca podran renunciar-hi mitjançant escrit adreçat al Vicerec-
torat responsable de temes d’estudiants, que ho comunicarà al Departament on 
està vinculada la beca. Aquesta renúncia s’haurà de produir tenint en compte les 
condicions establertes al Reglament de beques de col·laboració amb la URV.

Article 15. Difusió del Programa

Correspon a la direcció de cada Centre vetllar perquè a la difusió dels seus progra-
mes formatius s’inclogui informació sobre les beques de col·laboració per l’apre-
nentatge de la docència i la recerca de forma que els estudiants puguin sol·licitar 
l’ajut en el moment de la inscripció.
Correspon a l’òrgan responsable de cada Programa Oficial de Postgrau vetllar per-
què a la difusió dels seus programes formatius s’inclogui informació sobre les be-
ques de col·laboració per l’aprenentatge de la docència i la recerca de forma que 
els estudiants puguin sol·licitar l’ajut en el moment de la inscripció.

Disposició aDDicional

Correspon a la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, Delegada de Con-
sell de Govern, la interpretació d’aquesta Normativa.
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PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I GESTIÓ DE LES BEQUES DE COL·LABORACIÓ 
PER L’APRENENTATGE DE LA DOCÈNCIA I LA RECERCA PER A ESTUDIANTS DE 
GRAU, DE MÀSTER OFICIAL I DE DOCTORAT

proceDiment De sol·licituD D’activació D’una beca

El Centre d’Atenció als Estudiants (CAE) serà l’òrgan encarregat de la gestió de les 
beques. Dos cops cada any comunicarà als Departaments l’obertura del termini 
de sol·licitud d’activació de les beques. Amb caràcter orientatiu aquests terminis 
seran durant els mesos de gener i maig (veure calendari annex 1).
Els Departaments hauran d’acordar per Consell de Departament les característi-
ques i el nombre de beques que es desitgen convocar i en el termini previst hauran 
de trametre al 
CAE la sol·licitud d’activació de la beca o beques acompanyada de la fitxa o fitxes 
(en el cas de que es tracti de beques diferents), la reserva de crèdit pels imports 
totals de les beques convocades i una còpia de l’acord del Consell de Departament 
o un certificat signat pel secretari del Departament conforme s’ha pres l’acord de 
creació de les beques.
El CAE, un cop revisada la documentació i subsanats els possibles problemes, tras-
lladarà les peticions a la vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària per tal 
que s’inclogui la seva aprovació en la propera Comissió d’Estudiants i Comunitat 
Universitària. Un cop aprovada per aquesta comissió l’activació de les beques, el 
CAE procedirà a publicar-les i donar per obert el termini de presentació de sol-
licituds.

Presentació de sol·licituds, compliments de requisits i selecció

Els estudiants presentaran les sol·licituds en la unitat que s’indiqui en • 
el model de sol·licitud formalitzat
Els candidats hauran de complir els requisits en el moment de tanca-• 
ment de la convocatòria
Els Departaments comunicaran al CAE les dades dels candidats per • 
què es comprovi el compliment dels requisits acadèmics i se’ls calculi 
la nota promig ponderada
El CAE traslladarà als Departaments aquesta nota i la relació dels • 
candidats que compleixen els requisits acadèmics
La Comissió de Selecció, nomenada pel Departament, valorarà els • 
mèrits establerts en la fitxa, valorarà els currículums i/o realitzarà 
les entrevistes oportunes. Establirà l’adjudicatari o adjudicataris, les 
persones que romanen en llista d’espera i, si s’escau, les persones 
excloses. 
El departament podrà determinar l’exclusió o no, dels candidats que • 
no cursant els estudis destinataris de la beca en siguin titulats. 
Un cop realitzada la selecció, els Departaments trametran al CAE l’ac-• 
ta de la Comissió de Selecció i el CAE procedirà a la publicació dels 
resultats i a contactar amb els estudiants seleccionats per tal d’infor-
mar-los de les condicions d’incorporació i la documentació necessària 
per a donar-los d’alta. 

Desenvolupament de la beca i incidències

Els becaris prestaran els seus serveis al Departament en relació a les funcions fi-
xades a la fitxa amb la supervisió del tutor o tutora responsable. El professor tutor, 
d’acord amb el becari fixarà l’horari de prestació de la beca i assignarà les tasques 
concretes a desenvolupar. Així mateix, el professor tutor haurà d’autoritzar la rea-
lització dels dies de permís per exàmens o per assumptes personals.
Les possibles incidències o incompliments per part del becari seran comunicats al 
CAE que procedirà a realitzar les indagacions corresponents i, en el cas que sigui 
necessari, proposarà a la Vicerectora la revocació de la beca.
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Cada mes el CAE s’ocuparà de la gestió dels pagaments dels becaris d’acord amb 
les reserves de crèdit realitzades inicialment pels Departaments. Qualsevol modi-
ficació de les condicions de la beca (ampliació d’horari) que comporti modificacions 
econòmiques hauran de ser comunicades pel Departament al CAE i la petició haurà 
d’anar acompanyada de la corresponent reserva de crèdit addicional.

Pròrroga

En el moment d’obertura del termini per sol·licitar l’activació de les places de be-
cari, és a dir, el mes de gener (beques del 2n Quadrimestre) o maig-juny (beques 
anuals i del 1r Quadrimestre), els Departaments podran sol·licitar la pròrroga de 
les beques ja existents així com, si s’escau, la renovació de la persona que està 
ocupant la beca (d’acord amb l’article 10 de les bases). 
La Comissió d’Estudiants i de la Comunitat Universitària aprovarà la renovació / 
pròrroga de les beques i becaris/àries.

ANNEX 1 – Calendari d’activació i convocatòria de les beques de col·laboració per 
l’aprenentatge de la docència i la recerca per a estudiants de grau, de màster ofi-
cial i de doctorat

Beques 
1r Quadrimestre

Beques 
2n Quadrimestre

Període sol. Activació Maig Desembre, 1a. quinzena gener
Sol·licituds i procediment 
de selecció

Juny 2a. quinzena gener

Incorporació becaris 1 de setembre 1 de febrer
Finalització beca 31 de gener 31 de juliol
Durada 5 mesos 6 mesos

8. Es proposa modificar l’accés a les beques de col·laboració d’estudiants provi-
nents d’altres universitats (model de fitxa genèrica).

FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV

Denominació: BACU (becari/ària d’atenció a la comunitat universitària)

Codi: BACU_inicials del centre

Nombre 
beques totals: 
4

Nombre beques renoven: 1 Nombre beques convocades: 3

Ubicació: Un en diferents centres de la URV. En l’annex consta la distribució de 
beques.

Dedicació: 3 hores diàries o 15 hores setmanals, de dilluns a divendres. 

Durada: 11 mesos (de l’1 de setembre al 31 de juliol de l’any següent).

Retribucions: 371,90 euros bruts mensuals per al 2011. D’acord amb la normativa 
fiscal, la retenció en concepte d’IRPF és del 2%.

Distribució de 
la dedicació:

L’horari concret ha de ser fixat pel responsable del BACU. Aquest horari, 
que intentarà facilitar l’estudi del becari/ària, ha de permetre l’atenció 
als estudiants en un horari adequat: en concret es fixa una franja 
horària entre les 9 i les 20 hores en la qual s’ha de desenvolupar la 
prestació. L’horari i l’adreça electrònica del BACU s’han de fer públics 
per tal de facilitar l’atenció als usuaris i el control d’assistència. Així 
mateix, amb l’acord previ entre les parts es pot fer una distribució 
irregular de la dedicació per atendre millor les necessitats del servei. 

Dependència/
tutorització: Degà/ana o director/a del centre.

Dependència 
funcional:

Deganat/direcció del centre, SGA, SGEU, I-CENTER, CAE, Secretaria 
General i tots aquells òrgans o unitats amb competències vinculades a 
les funcions del BACU. 
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FITXA DE BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA URV

Destinataris:

Estudiants de la URV matriculats en qualsevol ensenyament oficial o 
de doctorat, d’acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de la 
universitat, que en el curs 2011-12 no es matriculin per primera vegada 
d’estudis universitaris a la URV.

Formació:
Sessions formatives a l’inici de la prestació i al llarg del període 
de la beca impartides pel centre o altres unitats de qui depengui 
funcionalment la beca.

Objectius 
formatius:

Assolir uns coneixements en profunditat del funcionament i • 
organització de la Universitat, dels serveis que s’ofereixen als 
estudiants i dels processos administratius més rellevants en els 
quals pugui intervenir. 
Millorar les habilitats i tècniques comunicatives, la capacitat de • 
relació, la responsabilitat i la capacitat d’autoorganitzar la pròpia 
feina.

Coneixements 
mínims 
necessaris:

En el cas d’estudiants estrangers, han de tenir el nivell intermedi • 
d’espanyol per a estrangers (DELE) o el nivell B de català. Si no 
estan en disposició d’aquests títols, han d’acreditar un coneixement 
suficient de català o castellà en l’entrevista. 
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari: Microsoft Office, • 
correu electrònic i navegadors web.

Capacitats/
habilitats:

Facilitat de relació amb els usuaris • 
Facilitat de tracte personal • 
Responsabilitat • 
Organització • 

Mèrits:

Màxima puntuació per mèrits: 8 punts. Amb la distribució següent: • 
Expedient acadèmic: 4 punts • 
Rendiment en beques anteriors: 1 punt • 
Ser estudiant del centre: 1 punt • 
Valoració del currículum: 2 punts. La distribució és:• 

Idiomes: 0,75 punts• 
Informàtica: 0,25 punts• 
Experiència laboral: 0,75 punts• 
Altres: 0,25 punts• 

Funcions/
tasques:

Informar l’estudiantat sobre l’estructura i funcionament de la • 
Universitat, la participació en els òrgans de govern, i les diferents 
activitats i serveis que ofereix la URV.
Col·laborar amb el centre en l’acollida i l’atenció a l’alumnat, • 
en l’organització de les diferents activitats complementàries de 
caire acadèmic, i en els principals processos administratius (p. 
ex.: matrícula, beques, suport en la distribució de guies docents, 
eleccions d’alumnes...).
Col·laborar amb els diferents òrgans i unitats de la URV en la • 
difusió d’informació i de les activitats, processos, actes, etc. que 
s’organitzen.
Facilitar als estudiants del centre, mitjançant la col·laboració • 
amb les unitats responsables, l’accés als diferents serveis de la 
URV (beques, esports, activitats culturals, intercanvis, estades a 
l’estranger, borsa de treball, habitatge, etc.).
Dinamització de la vida estudiantil i foment de la participació de • 
l’estudiantat en la vida universitària.
Col·laborar amb les tasques de recollida i processament • 
d’informació dels alumnes (enquestes, etc.).
Mantenir la cartellera assignada al BACU i donar suport a la • 
consergeria en l’actualització de cartelleres i documentació 
exposada.
En general, totes aquelles activitats que, sense excedir l’àmbit de • 
les seves funcions, contribueixin a la millora de l’acollida, l’atenció i 
la informació de l’estudiantat.

Drets i 
deures:

Vegeu el Reglament i el procediment de convocatòria i selecció de les 
beques de col·laboració amb la URV

9. S’informa que s’ha modificat la valoració dels criteris en els processos de selec-
ció de les beques de col·laboració específiques. 

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#estudiants
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#estudiants

