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MANUAL D’USUARI PER GESTIONAR LA CONVOCATÒRIA I 

ADJUDICACIÓ D’UNA BECA DE COL·LABORACIÓ  

1. Com introduir una petició de beca de col·laboració 

 

 

 

 

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. Empleneu els camps de la beca (condicions, destinataris, dades de la RC, mèrits,...) i prémeu 

el botó Desar. 

Consideracions per emplenar els camps de petició de beca:  

 El camp de “Dies”, és 0, sempre que la beca sigui per desenvolupar en mesos complets.  
 El camp de “Dies”, s’ha d’emplenar si la beca es desenvolupa en dies o agafa algun període 

que no sigui un mes complet 
 El desenvolupament de les beques s’inicia per norma general a 1 o 15 de mes. S’exceptuen 

les beques amb dedicacions específiques i extraordinàries destinades a un servei determinat. 
 No es poden convocar beques de durades superiors a un curs acadèmic. El període de 

desenvolupament de la beca ha d’estar entre els mesos de setembre i juliol de l’any següent. 
 Les beques es poden destinar a tots els ensenyaments, ensenyaments d’un centre  o varis 

(en aquest cas s’ha de seleccionar i afegir) , o bé, a un o diversos ensenyaments (indicar-ho 

manualment amb el nom oficial de l’ensenyament i fer afegir) 

 És obligatori per a la convocatòria d’una beca  emplenar tots els camps relatius a les dades 
econòmiques de la beca, codificació econòmica d’orgànica i Reserva de Crèdit. Fer Afegir. 

Heu d’adjuntar el fitxer de la reserva clicant    

És molt important, que no executeu dues sessions del mateix usuari en un mateix navegador, atès 
que es sobreescriuen les dades de la beca antiga i no se'n genera cap de nova (1) 

Per fer còpies de contingut de fitxes de beques de col·laboració antigues, ho podeu fer des de 

Consulta de catàleg beques, cerqueu la beca antiga per la denominació de la beca: 

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaCataleg.html 

 

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

dades, modificar o esborrar. 

 

6. Per confirmar la petició de la beca, i que l’Oficina d’Orientació Universitària, a partir d’ara la 

unitat gestora, rebi la petició, seleccioneu la beca des de la pestanya de Peticions, icona 

Confirmar sol·licitud.  

 

 

7. En aquest moment la petició passa a estat de “Sol·licitada”, i no es pot modificar. 
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8. En aquest punt del procés podeu esborrar la petició des de la icona Anul·lar Sol·licitud 

 

9. La unitat gestora, revisa les dades de la petició de beca: 

a. Si tot és correcte es passa a l’estat “Acceptada”  (passa a pas 10). 

b. Si es detecta incidències o es creu convenient fer propostes de modificació passa la 

petició a l’estat “En preparació”. En aquest cas el peticionari/unitat rep un correu 

indicant les incidències o les propostes a tenir en compte. (passa a pas 5). 

 

10. La unitat gestora crea una convocatòria amb la petició de beca o agrupa en una convocatòria 

diverses peticions. La petició passa a estat de “Convocada”. 
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11. La unitat gestora fa la difusió/publicitat de la convocatòria en la web i envia correu electrònic 

als ensenyaments destinataris d ela beca. Les convocatòries de beques en termini obert es 

poden visualitzar des d’aquest enllaç: 

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html 

12. La unitat gestora comunica a la unitat convocant/peticionari que s’ha obert la convocatòria i el 

termini de finalització de presentació de sol·licituds 

13. Els estudiants visualitzen la convocatòria i beques en termini obert.  

14. Els candidats sol·liciten beques si es validen per accedir al seu perfil del sistema. Els candidats 

des del seu perfil poden fer anul·lacions de les sol·licituds i modificacions fins que la sol·licitud 

no consti com “Revisada” 

 

15. La unitat gestora revisa les sol·licituds dels candidats i, si escau, exclou les sol·licituds 

que no s’ajustin a l’ensenyament destinatari de la petició de la beca. 

16. Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds la unitat/peticionari puntua els 

mèrits específics, i exclou, si escau, les sol·licituds que no reuneixen els coneixements/requisits 

de la petició de la beca: 

  



Versió en català

Les Competències Transversals (CT) 
aprovades per la Comissió de Política Acadèmica del 16 d'octubre de 2017

Competències transversals per a ensenyaments de Grau

CT1. Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

CT2. Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC.

CT3. Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi.

CT4. Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

CT5. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.

CT6. Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional.

CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

Competències tansversals per a ensenyaments de Màster

CT1. Desenvolupar  l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions 

científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

CT3. Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

Instruccions per les unitats peticionàries de les beques de col·laboració:

1. Les unitats peticionàries de les beques de col·laboració és necessari que indiquin en el moment de la 

petició d'una beca, en l'actual camp de "capacitats" (1), les competències transversals que es 

desenvoluparan en funció dels ensenyaments destinataris i les tasques de suport de la beca.

Beques de col·laboració amb la URV 1



Versió en castellà

Competencias transversales (CT) 
aprobadas por la Comisión de Política Académica del 16 de octubre de 2017

Competencias transversales para titulaciones de grado

CT1. Utilizar información en lengua extranjera de una manera eficaz.

CT2. Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC.

CT3. Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora en su ámbito de estudio.

CT4. Trabajar de forma autónoma y en equipo con responsabilidad e iniciativa.

CT5. Comunicar información de manera clara y precisa a audiencias diversas.

CT6. Identificar el proceso de aprendizaje y la orientación académica y profesional.

CT7. Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Competencias transversales para titulaciones de máster

CT1. Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en proyectos de investigación y colaboraciones 

científicas o tecnológicas en su ámbito temático.

CT2. Formular valoraciones a partir de la gestión y el uso eficiente de la información.

CT3. Resolver problemas complejos de manera crítica, creativa e innovadora en contextos multidisciplinares.

CT4. Trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos complejos.

CT5. Comunicar ideas complejas de manera efectiva a todo tipo de audiencias.

CT6. Desarrollar habilidades para gestionar la carrera profesional (career development ).

CT7. Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Beques de col·laboració amb la URV 2



Versió en anglès

Transversal competencies 

Transversal competencies on bachelor's degrees

CT1. Use information in a foreign language effectively.

CT2. Manage information and knowledge by making efficient use of ITC.

CT3. Solve problems relating to the discipline in a critical, creative and innovative manner.

CT4. Work independently and in a team with responsibility and initiative.

CT5. Communicate information clearly and accurately to different types of audience.

CT6. Identify the learning process and academic and professional guidance.

CT7. Apply ethical principles and social responsibility as a citizen and as a professional.

Transversal competencies on master's degrees

CT1. Develop sufficient autonomy to work in research projects and scientific or technological collaborations 

in the discipline.

CT2. Form value judgements via the effective management and use of information.

CT3. Solve complex problems in a critical, creative and innovative manner in multidisciplinary contexts.

CT4. Work in multidisciplinary teams in complex contexts.

CT5. Communicate complex ideas in an effective manner to different types of audience.

CT6. Develop the skills needed to manage a professional career. (Career development)

CT7. Apply ethical principles and social responsibility as a citizen and as a professional.

Beques de col·laboració amb la URV 3
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2. Com puntuar mèrits i procés de selecció 

17. La unitat/peticionari fa la selecció. Des de la pestanya Sol·licituds es recuperen per 

filtre de la denominació o codi de la beca les sol·licituds dels candidats: 

a. Exclou motivadament els que no reuneixen algun dels següents conceptes: 

 Coneixements específics/requisits de la beca.  

 Manca de documentació per a la valoració del candidat. 

 Incompatibilitat horària per al desenvolupament de la beca. 

 Altres a considerar per la comissió de selecció. 

b. Puntua els mèrits específics prement la casella Puntuar Mèrits (a la dreta de la 

pantalla). Desar la puntuació introduïda. Es retorna a la sol·licitud principal del 

candidat per tornar a Desar. 

 

 

 

 

18. Un cop la unitat/peticionari finalitza el procés d’exclusió i puntuació de mèrits ho heu de 

comunicar a la unitat gestora per  procedir a la publicació de la llista d’admesos i exclosos 

provisional .La llista provisional romandrà publicada 10 dies naturals. Durant aquest període, 

els candidats exclosos poden presentar al·legacions.  

19. Esgotat el termini anterior, la unitat gestora publica la llista definitiva. 
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20.  La unitat gestora traspassa la petició de la beca a la unitat/peticionari: 

a. Heu de seleccionar l’adjudicatari/adjudicataris de la beca amb més puntuació.  

b. En el cas de manca de candidats per a l’adjudicació, seleccionar Beca deserta. En 

aquest cas no es genera acta de la comissió. 

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

desar al servidor de la unitat i fer arribar una còpia signada a la unitat gestora. 

 

22. L’adjudicació de la beca queda pendent de validar per la unitat gestora: 

a. Es passa a “Validada” (passa a pas 23) 

b. Si la unitat gestora Desestima l’adjudicació, el peticionari rep una notificació per refer 

el procés de selecció (passa a pas 20). 

23. Quan la unitat gestora valida la resolució de la beca i 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, abans de la data 

d’incorporació a la beca 

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

beca. 

e. Cap adjudicatari de beca de col·laboració no es pot incorporar si no s’ha gestionat la 

documentació amb anterioritat a la data d’inici de la beca i la corresponent alta al Règim 

de la Seguretat Social 

 
Per a consultes o aclariments us podeu adreçar a l’Oficina d’Orientació 
Universitària: 
 

 977558476 
 bequescol@urv.cat 

 

 

  

mailto:bequescol@urv.cat
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3. Proposta de calendari des de que la petició de la beca 

arriba a la unitat gestora 
 

Acció Qui Període 

1. Procés de preparació de convocatòria 

Revisió de la fitxa i de la 

Reserva de crèdit que cobreix el 

cost del període de la beca  

Unitat gestora de les beques 7 dies naturals màxim Propostes de modificació al 

peticionari 

Autorització de la convocatòria 

de la beca 

2. Procés de convocatòria oberta 

Sol·licituds per part dels 

candidats 
Estudiants/candidats 7 dies naturals mínim 

3. Procés d’exclusió i meritació dels candidats 

Exclusió i meritació dels 

candidats 

Unitat gestora 

Unitat convocant/peticionari de 

la beca 

10 dies naturals màxim 

4. Publicació de la llista d’exclosos i admesos 

Publicació de la llista provisional 

d’admesos i exclosos 
Unitat gestora 

10 dies naturals 
Presentació d’al·legacions Candidats a la beca 

Resolució de les al·legacions Unitat convocant/peticionari 

Publicació de la llista definitiva 

d’admesos i exclosos 
Unitat gestora 1 dia hàbil màxim 

5. Adjudicació i resolució 

Adjudicació de la beca Unitat convocant/peticionari 1 dia hàbil màxim 

Validació de la resolució de la 

bec 
Unitat gestora 1 dia hàbil màxim 

6. Documentació i incorporació a la beca 

Carregar documentació per a la 

gestió de l’alta a la beca 
Adjudicatari de la beca 

5 dies naturals màxim Gestionar l’alta a la beca Unitat gestora 

Incorporació a la beca en la 

data prevista per convocatòria 
Adjudicatari 

 

   

L M M J V S D   L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6           1 2 3 

 Preparació de convocatòria      i exclosos 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10 

 Convocatòria oberta  Adjudicació i 
resolució 

Documentació i 
incorporació a la beca 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 

 Exclusió i meritació          

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 

dels candidats Publicació         

28 29 30 31         25 26 27 28 29 30   

llista d’ admesos            

 



 
Campus Catalunya 
Avda. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
Tels. 97755847678836 
bequescol@urv.cat 
 

ANNEX DE MOTIUS D’EXCLUSIÓ PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE LES BEQUES 
 
 

Codi 
d’exclusió 

Modalitat de 
beca 

Motius d’exclusió dels candidats a les beques 

01 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per no ser estudiant preinscrit de l’ensenyament o d’algun 
dels ensenyaments destinataris de la beca. 
Excluido/excluida por no ser estudiante preinscrito del estudio o de alguno de 
los estudios destinatarios de la beca. 
Excluded for not being a pre-enrolment student on the master’s degree or on 

any of the master’s degrees for which the grant is intended. 

02 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per no ser admès/admesa en el màster  
Excluido/excluida por no ser admitido/admitida en el màster. 
Excluded for not beign admited to the master. 

03 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per desactivació del màster destinatari de la beca i 
amortització de la beca  
Excluido/excluida por desactivación del máster destinatario de la beca y 
amortización de la beca. 
Excluded because of the deactivation of the master’s degrees for which the 
grant is intended and the recoup of the grant. 

04 
Beca AUIP 
Màster URV 

Exclòs/exclosa, per no ser alumne/a o estudiant/a titulat/ada, d’algun dels 
ensenyaments que dóna accés al Màster URV realitzat en alguna de les 
universitats integrants de l’AUIP. 
Excluido/excluida, por no ser alumno/a o estudiante titulado/a, de alguno de 
los estudios que da acceso al Master URV realizado en alguna de las 
Universidades integrantes de l’AUIP 
Excluded for not possessing one of the qualifications that enables access to 
the URV Master's Degree taught at one of the member universities of the 
AUIP 

05 
Beques de 

col·laboració 

Exclòs/exclosa per ser alumne/a de mobilitat i/o ser alumne/a de nou accés 
de grau a la URV 
Excluido/excluida por ser estudiante de movilidad y/o de nuevo acceso de 
grado en la URV 
Excluded to be a student of mobility and / or to be a new undergraduate 
degree in the URV 

06 
Beques de 

col·laboració 
Exclòs/exclosa per no superar el mínim d’expedient acadèmic, punts: XX,XX  
establert per la comissió de selecció per seguir en el procés de selecció 

07 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no complir algun/alguns dels requisits de la convocatòria. 
Excluido/excluida por no complir alguno/algunos de los requisitos de la 
convocatoria 
Excluded / excluded for not have any of the requirements of the call 

08 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no ser alumne/a de l’ensenyament o d’algun dels 
ensenyaments destinataris de la beca 
Excluido/excluida por no ser alumno/a del estudio o de alguno de los estudios 
destinatarios de la beca  
Excluded for not being a student on the study or on any of the study for 
which the grant is intended 

09 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no tenir els coneixements mínims requerits en la 
convocatòria de la beca 
Excluido/exclosa por no tener los conocimientos mínimos requeridos en la 
convocatoria de la beca 
Excluded for not having the minimum level of knowledge required by the 
grant conditions 

10 
Totes les 
beques 

Exclòs / exclosa del procés de selecció a petició del/de la candidat/candidata 
per renúncia a la sol·licitud de la beca. 
Excluido /excluida del proceso de selección a petición del interesado por 
renuncia a la solicitud de la beca. 
Excluded from the selection process upon request of the candidate for 
waiving the application for the scholarship 

11 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa del procés de selecció de la beca per no haver superat la 
prova necessària per a la beca 
Excluido/excluida del proceso de selección de la beca por no haber superado 
la prueba necesaria para la beca 
Excluded from the selection process of the scholarship for not having passed 
the necessary proof for the scholarship 

mailto:bequescol@urv.cat


 
Campus Catalunya 
Avda. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
Tels. 97755847678836 
bequescol@urv.cat 
 

ANNEX DE MOTIUS D’EXCLUSIÓ PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE LES BEQUES 
 
 

Codi 
d’exclusió 

Modalitat de 
beca 

Motius d’exclusió dels candidats a les beques 

12 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per manca de documentació per a la valoració dels mèrits de 
la beca  
Excluido/excluida por falta de documentación para la valoración de los 
méritos de la beca 
Excluded because the candidate has not submitted the documentation 
needed to assess whether he/she meets the grant requirements 

13 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa perquè el perfil del candidat/candidata no s’adequa al perfil de 
la beca  
Excluido/excluida porque el perfil del candidato/candidata no se adecua al 
perfil de la beca 
Excluded because the candidate’s profile does not match the profile required 
for the grant 

14 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no haver assistit a l’entrevista prevista per la comissió de 
selecció. 
Excluido /excluida por no asistir a la entrevista prevista por la comisión de 
selección. 
Excluded for not having attended the interview provided by the selection 
committee. 

20 
Totes les 
beques 

Altres: La comissió de selecció ha de justificar altres motius d’exclusió en 
català, espanyol i anglès 
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