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

 

Petició d’una beca per part de la unitat‐investigador/a (peticionari/ària) 

 

1. Validar‐se com a peticionari/ària: 

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

2. Accedir a 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  reserva de crèdit, mèrits...)  i 

prémer el botó Desar. 

Consideracions per emplenar els camps de petició de beca:  

 El camp “Dies” és 0 sempre que la beca sigui per mesos complets. 

 El camp “Dies” s’ha d’emplenar si  la beca es desenvolupa en un període  inferior a un mes o 

superior a un mes  sense arribar a  completar un altre mes  complet. En aquest cas, els dies 

suposen el cost de Seguretat Social corresponent a un mes complet. 

 El camp “Activitat agost” indica que la beca estarà activa durant aquest mes. En cas afirmatiu, 

marqueu la casella. 

 Les beques es poden destinar a tots els ensenyaments, a ensenyaments d’un centre o diversos 

centres (en aquest cas, cal seleccionar i afegir), o bé a un o diversos ensenyaments (en aquest 

cas, indicar manualment i afegir). 
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 El camp “Projecte d’adscripció” indica el projecte de recerca en què es desenvoluparà la beca 

de  projecte.  Aquesta  informació  apareix  a  la  credencial  de  becari/ària, motiu  pel  qual  és 

obligatòria. 

 El camp “Reserva de crèdit”  indica el codi de  la reserva de crèdit definitiva. Prémer el botó 

Afegir. Cal adjuntar el fitxer de la reserva prement el botó   

 A partir de gener de 2015, es poden indicar mèrits fins a 4 punts, segons resolució de la CECU 

24/11/2014. 
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5. En aquest moment la beca està “En preparació” i el peticionari/unitat encara pot revisar, modificar o 

esborrar dades. 

 

6. Per confirmar la petició de la beca i que la unitat gestora rebi la petició per acceptar‐la, seleccionar la 

beca des de la pestanya de Peticions, icona Confirmar sol∙licitud. 
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7. En aquest moment, la petició passa a l’estat de “Sol∙licitada”: ja no es podrà modificar, però sí esborrar 

des de la icona Anul∙lar Sol∙licitud. 

 

8. 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 9). 

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, l’emissor del qual és “beques‐noreply@urv.cat”, 

indicant‐li que falten o rectifiqui dades (passa a pas 4). 
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9. 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”. 

 

 

 

10. La unitat gestora  fa  la difusió/publicitat de  la convocatòria. Les convocatòries de beques es poden 

visualitzar des d’aquest enllaç: 

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

11. La unitat gestora comunicarà a la unitat convocant/peticionari la convocatòria i termini de finalització 

de presentació de sol∙licituds. 

12. Els  estudiants  visualitzen  la  convocatòria  i beques  amb  termini obert.  Els  candidats/tes  sol∙liciten 

beques prèvia identificació (codi d’usuari i paraula de pas) i posterior validació. Els candidats/tes, des 

del seu perfil, poden fer anul∙lacions de les sol∙licituds i modificacions fins que la sol∙licitud no consti 

com “Revisada”. 
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13. Cada vegada que un candidat/a hagi completat una sol∙licitud, la unitat gestora la revisarà: 

 actualitzarà la puntuació del mèrit de “situació econòmica” 

 exclourà els candidats que no s’ajustin a l’ensenyament destinatari de la beca 

14. Quan  finalitza  el  termini  de  presentació  de  sol∙licituds,  la  unitat/peticionari  puntuarà  els mèrits 

específics i farà la selecció. 
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Puntuació de mèrits i Procés de selecció 

 

15. La  unitat/peticionari  fa  la  selecció.  Des  de  la  pestanya  Sol∙licituds,  recupera  les  sol∙licituds  dels 

candidats/tes: 

a. Exclou motivadament els que no reuneixen coneixements específics de la beca. 

b. Puntua els mèrits específics prement la casella Puntuar Mèrits. Prem el botó Desar per registrar la 

puntuació introduïda. 

c. I tornar a prémer el botó Desar per tancar la sol∙licitud del candidat/a. 

 

 

16. Una  vegada  la  unitat/peticionari  finalitza  el  procés  de  puntuació  de  mèrits,  es  comunica 

automàticament  a  la  unitat  gestora,  perquè  faci  la  publicació  de  la  llista  d’admesos  i  exclosos 

definitiva. 

17. La unitat gestora publica la llista d’admesos i d’exclosos definitiva. 

18. La unitat gestora traspassa la petició de beca a la unitat/peticionari perquè realitzi l’adjudicació de la 

beca al candidat amb més puntuació. 



	

 8

 

19. Automàticament, es genera un model d’acta de comissió de selecció en format PDF i s’envia a la unitat 

gestora. 

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

21. La unitat gestora  rebrà una notificació  indicant que  té una petició per  resoldre  l’adjudicació d’una 

beca. 

a. La unitat gestora passa la beca a “Validada” (passa a pas 22). 

b. Si  la unitat gestora Desestima  la selecció, el peticionari rebrà una notificació per tornar a fer el 

procés de selecció (passa a pas 15). 

22. La unitat gestora 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/tes reben un correu electrònic on es comunica la resolució de la beca. 

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

que ha de gestionar. 

c. L’adjudicatari/ària ha de carregar la documentació 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. 

23. La unitat gestora genera la credencial de becari/ària, que es signada pel vicerector/a competent. 

24. La unitat gestora notifica la credencial de becari/ària a: 

a. L’adjudicatari/ària, que haurà de recollir‐la personalment 

b. El peticionari, qui rep un exemplar en format PDF per correu electrònic. 

AVÍS 
El període de formalització d’una beca de projecte és de 30 dies des de la seva convocatòria fins a 
la generació de  la  credencial de beca. Aquest període  temps es pot escurçar en determinades 
circumstàncies. 
Tots els documents que es generen automàticament en format PDF des de l’aplicació els heu de 
guardar  en  el  vostre  ordinador.  Si  treballeu  amb  l’explorador  Chrome  recordeu  que  es 
descarreguen a la part esquerra, a sota en la pantalla. 

Per a consultes o aclariments us podeu adreçar al Servei de Gestió de la Recerca: 
 977 559 522 
 beques.projecte@urv.cat 


