CONVOCATÒRIA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN.
SANTANDER UNIVERSIDADES”

CURS 2017-18 PEL PDI I ESTUDIANTS DE

DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
1. Presentació i objecte
El Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” (en endavant “el
Programa”) és un nou projecte de tres anys de durada, 2016-2018, amb el qual es
pretén reforçar la mobilitat i intercanvi de joves professors i investigadors i
estudiants de doctorat entre universitats i centres de recerca iberoamericans,
condició necessària per avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del
coneixement socialment responsable.
Aquesta convocatòria resta subjecta a la legislació vigent, la normativa de mobilitat
de la URV aprovada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2016, així com les
clàusules que es detallen a l’annex I i que constitueixen les bases reguladores de la
Convocatòria 2017/18 del Programa BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER
INVESTIGACIÓN SANTANDER UNIVERSIDADES del Banco Santander, S.A. i dels
diferents Bancs i societats filials que ho conformen (en endavant tots i cadascun
d'ells col·lectiva i individualment “el Santander”).
En virtut del conveni signat amb el Santander correspon a la URV la gestió,
convocatòria i selecció de 2 beques per a PDI i/o estudiants de doctorat de la URV.
2. Característiques de l’ajut
La finalitat de les beques és promoure l’actualització del nivell de coneixements dels
participants, l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes, l’establiment o la
consolidació de vincles acadèmics entre equips d’investigació i institucions
iberoamericanes, i reunir informació addicional i específica necessària pels estudis
o investigacions que estiguin realitzant els destinataris.
Específicament, les beques també pretenen ajudar a completar la formació i
especialització científica i tècnica del personal investigador en formació o dels
estudiants de doctorat.
Aquests objectius s’han de consolidar mitjançant una estada en un centre
d’investigació o universitat iberoamericana diferent al país d’origen, finançant
les despeses d’allotjament, desplaçament i manutenció amb l’import de la beca. La
durada mínima exigida d’estada serà de 2 mesos pel PDI i de 4 mesos pels
estudiants de doctorat.
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L’assignació econòmica de les beques és de 5.000€ per beneficiari, aportats
íntegrament per part del Santander; les beques estan destinades a cobrir part de
les despeses de matrícula, desplaçament, manutenció i allotjament de l’estudiant
beneficiari a la universitat estrangera seleccionada. Part d’aquest import s’ha
d’assignar obligatòriament a la contractació d’una assegurança d’accidents, la qual
haurà d’incloure la cobertura per mort, repatriació i invalidesa per accident.
3. Requisits dels sol·licitants
El Programa es dirigeix al PDI i als estudiants de doctorat de la URV.
El PDI ha de ser menor de 35 anys i ha d’estar vinculat funcionarial o
contractualment a la URV. Aquest nomenament o contracte ha d’estar en vigor
durant el període en el que es realitzi l’estada d’investigació a què la Beca es
destina. S’ha d’acreditar aquesta condició en el període de presentació de
sol·licituds i mantenir-se durant tot el període d’execució del projecte.
Els estudiants de doctorat han d’acreditar que estan matriculats a la URV durant el
període de sol·licitud de la Beca i durant el període de l’estada d’investigació a què
es destina aquesta Beca.
4. Requisits de l’estada
El projecte a desenvolupar podrà consistir en un treball d’investigació bàsica,
investigació estratègica, investigació aplicada, desenvolupament experimental o
transferència de coneixements, incloses la innovació i les capacitats
d’assessorament, supervisió i docència, gestió dels coneixements i drets de
propietat intel·lectual i l’explotació de resultats d’investigació. No es consideraran
vàlides les estades a Iberoamèrica que es desenvolupin amb l’únic objectiu
d’impartir docència.
L’estada a la universitat o centre de destinació ha de finalitzar abans del 30 de
juny de 2018.
Els joves professors i investigadors i estudiants de doctorat que siguin seleccionats
per gaudir d’una beca han de contractar obligatòriament una assegurança especial
amb la mateixa durada de l’estada, que inclourà la cobertura de: mort i invalidesa
per accident, assistència en repatriació de difunts per qualsevol causa i
reemborsament de despeses mèdiques per accident del beneficiari de la beca. Els
beneficiaris han de contractar l’assegurança comercialitzada pel propi Banc.
L’import de la mateixa es descomptarà de l’import de la beca assignada.
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5. Presentació de sol·licituds
Per poder participar en aquesta convocatòria és imprescindible que els candidats
realitzin la inscripció a través de la pàgina web www.becas-santander.com
El termini d’inscripció resta obert fins el 30 de juny de 2017, inclòs.
D’acord amb l’article 9 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques únicament es consideraran
com a vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’hagin tramès dins del
termini establert i que hagin respectat la integritat del procediment de presentació
en format electrònic.
Els candidats també han de fer arribar per correu electrònic a mobility.out@urv.cat
abans del 30 de juny de 2017:
-

el currículum vitae degudament actualitzat,

-

el projecte d’investigació que motiva l’estada

-

tota la documentació addicional que creguin convenient per ser avaluats
segons els criteris d’avaluació que s’exposen a continuació.

S’avaluarà els candidats solament amb els documents presentats en temps i forma
dins de la data de termini.
6. Instrucció i tramitació
Una Comissió de valoració, constituïda expressament amb l’objecte d’aquesta
convocatòria i presidida pel Vicerector de Política Científica i Recerca, és la
responsable de valorar les sol·licituds i proposar l’adjudicació de la beca així com la
llista d’espera.
La comissió estarà formada pel president i dos vocals, que seran la Vicerectora
d’Internacionalització i el Vicerector de PDI, i el Cap de la Unitat de Doctorat i
Recerca, que actuarà com a secretari tècnic.
La valoració de les sol·licituds de joves professors i investigadors (PDI), es basarà
en els següents criteris:
1. Factor d’impacte h de les seves publicacions científiques (30%).
2. Nombre de projectes de Recerca i Innovació que tingui registrats a GREC i
dels quals el/la candidat/a sigui l’investigador principal (40%).
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3. La qualitat del projecte d’investigació presentat i la relació acreditada amb
la institució receptora de la mobilitat (30%).
La valoració de les sol·licituds d’estudiants de doctorat, es basarà en els següents
criteris:
1. Nota de l’expedient acadèmic de grau o equivalent (40%).
2. Nota de l’expedient acadèmic de màster o equivalent (40%).
3. Motivació de la mobilitat i la necessitat d’aquesta per la realització de la seva
tesi (20%).
7. Resolució
La Comissió de valoració eleva la proposta de resolució de la beca i la llista d’espera
a Comissió de Docència que ho ratificarà.
El lloc de publicació de la resolució és el web de mobilitat del Centre Internacional
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/. Els candidats prioritzats en
la llista d’espera únicament podran accedir a l’ajut en cas que la persona
beneficiària renunciï o no compleixi amb les obligacions establertes en la
convocatòria.
La Comissió pot considerar desert aquest ajut en el cas que cap candidat compleixi
els criteris que es valoren.
8. Obligacions del beneficiari
8.1. Els beneficiaris han de realitzar l'acceptació de les bases del programa i
l'acceptació de la beca a través de la pàgina http://www.becas-santander.com la
qual té tots els efectes jurídics, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució.
8.2. Els beneficiaris han de proporcionar una còpia escanejada de la primera pàgina
de la llibreta bancària del Banc Santander al Centre Internacional adjunt en un
correu electrònic dirigit a mobility.out@urv.cat.
8.3. Els beneficiaris han de contractar obligatòriament una assegurança especial
amb la mateixa durada de l’estada, que inclourà la cobertura de: mort i invalidesa
per accident, assistència en repatriació de difunts per qualsevol causa i
reemborsament de despeses mèdiques per accident del beneficiari de la beca. Els
beneficiaris han de contractar l’assegurança comercialitzada pel propi Banc.
L’import de la mateixa es descomptarà de l’import de la beca assignada.
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8.4. A l’inici de l’estada, el beneficiari ha de lliurar al Centre Internacional una còpia
escanejada del Certificat d’estada, signat per la universitat o centre de destí en el
qual hi ha de constar la data d’incorporació, mitjançant un correu electrònic a
mobility.out@urv.cat. El termini de presentació d’aquest certificat és de quinze (15)
dies a partir de la incorporació a la institució d’acollida.
8.5. Al finalitzar l’estada, el beneficiari ha de presentar al Centre Internacional
l’original del Certificat d’estada signat per la universitat o centre de destí en què ha
de constar la data d’inici i de finalització de l’estada. El termini de presentació
d’aquest certificat és de quinze (15) dies a partir de la data de finalització de la
mobilitat.
8.6. La persona beneficiària haurà d’assistir a l’acte d’entrega de les beques, si
s’escau.
8.7. El beneficiari ha de comunicar al Centre Internacional qualsevol modificació
significativa de l’estada, per exemple, la data d’inici.
8.8. L’endarreriment o la no presentació de la documentació justificativa de l’estada
implica l’endarreriment del pagament de la beca o la seva reclamació completa.
8.9. El beneficiari ha d’autoritzar a la URV a través de la pàgina www.becassantander.com i en l’enllaç corresponent al programa la informació que es
requereixi a tal efecte.
8.10. El beneficiari al finalitzar la seva estada ha de presentar un informe de
valoració de l’estada al Centre Internacional.
9. Pagament de la beca
El Santander ingressarà l’import de les beques a la URV, qui transferirà directament
la beca al beneficiari en un compte corrent obert pel beneficiari al Banco Santander.
Amb la concessió de la beca, el beneficiari podrà incorporar-se i participar en les
activitats i serveis que ofereixi la comunitat de becaris Santander - Ágora al web
www.agora-santander.com.
Els beneficiaris han d’autoritzar a la URV per tal que proporcioni al Santander, a
través de la pàgina www.becas-santander.com i a l’enllaç corresponent al
programa, la informació requerida a tal efecte.
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L’ingrés de la beca es realitzarà en dos pagaments:
1. Primer pagament corresponent al 50% de la beca, en el termini d’un mes a
partir de la presentació al Centre Internacional del certificat d’estada a l’inici
de la mobilitat.
2. Segon pagament corresponent al 50% restant de la beca, en el termini d’un
mes a partir de la presentació al Centre Internacional del certificat d’estada
i l’informe de valoració de l’estada al final de la mobilitat. A aquest import
s’hi restarà el de l’assegurança que s’ha de contractar directament a través
del Santander i el de la despesa per l’assistència a l’acte de lliurament de la
beca, en el cas que n’hi hagi.
10. Incompatibilitats
Aquest ajut és incompatible expressament amb tots els ajuts que la URV destini a
la mateixa estada de mobilitat dels beneficiaris.
11. Reclamacions
Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a partir del dia
següent de la seva publicació, davant el mateix òrgan que dicta resolució o bé
directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de jurisdicció
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent
de la seva publicació.
12. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal
Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran al
fitxer de gestió d’estudiants de la URV. El dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició podran exercir-se davant del Centre Internacional, tot això de conformitat
amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.

Informació
Centre Internacional
Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans, 17-19
43007 - Tarragona
mobility.out@urv.cat

NOMBRE GUTIÉRREZCOLÓN PLANA
MARÍA DEL MAR - NIF
39699928L
2017.03.10 10:51:18
+01'00'

34977 559754 Tarragona, 10 de març de 2017
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Calendari de la convocatòria
Període d’inscripció i enviament de Des del 27 de febrer fins el 30 de juny
documentació

de 2017

Publicació de llista provisional de 3 de juliol de 2017
sol·licituds admeses i excloses
Període de reclamacions
Publicació

de

llista

Del 3 al 7 de juliol de 2017
definitiva

de 10 de juliol de 2017

sol·licituds admeses i excloses
Resolució

12 de juliol de 2017

Acceptació de la beca

A partir del 15 de juliol de 2017 i fins a
determinar pel Banco Santander
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