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BEQUES D’ACCÉS ALS TÍTOLS PROPIS DE LA URV: POSTGRAU O MÀSTER, EN L’ÀMBIT DE L’ACCIÓ 
SOCIAL, LA COOPERACIÓ I EL VOLUNTARIAT 

 
1.1. Objecte 
 
El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” d’acord amb allò que preveu la seva 
normativa (21/01/1999) convoca vuit beques en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de 
cursar els diplomes propis de postgrau o màster per al curs acadèmic 2019-20, relacionats amb la 
cooperació per al desenvolupament, el voluntariat o l’acció i la responsabilitat social en general, que 
es troben relacionats en l’annex 1. 
 
De les vuit beques, quatre són per estudiants matriculats a títols propis de postgrau i quatre per a 
estudiants matriculats a títols propis de màster.  
 
1.2. Beneficiaris 
 
Aquests ajuts s’adrecen a les persones inscrites en els programes de títols propis de postgrau i màster 
relacionats en l’annex 1, que acreditin una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l’accés a 
les beques d’equitat de la Generalitat de Catalunya i que no gaudeixin d’altres aportacions 
econòmiques destinades a becar i/o minorar el preu de la matrícula. 
 
1.3. Quantia de la beca 
 
D’acord amb els criteris establerts per la Comissió URV Solidària, es destinarà un total de 6.000,00€, 
amb la distribució següent:  
 

 4 beques de 1.000,00€ per als/les sol·licitants inscrits/es a estudis de màster. 

 4 beques de 500,00€ per als/les sol·licitants inscrits/es a estudis de postgrau.  
 

Aquestes quanties seran ingressades al compte que indiqui el/la beneficiari/a. 

 
1.4. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària” publicarà la convocatòria el 19 de juliol 
de 2019 a la seva pàgina WEB (www.urv.cat/urvs) i n’informarà a través dels seus canals habituals. 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el mateix dia de la publicació i finalitza el 15 d’octubre 
de 2019 a les 24:00h. 
 
1.5. Requisits i procediment de presentació de sol·licituds 
 

 Les persones interessades han d’estar inscrites i haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula 
en un dels programes de títols propis relacionats en l’annex 1; acreditar una renda familiar no 
superior al tram 5 requerit per a l’accés a les beques d’equitat de la Generalitat de Catalunya, i 
presentar el currículum vitae amb l’expedient acadèmic. Addicionalment, es podrà requerir la 
presentació d’altra documentació relacionada amb la seves circumstàncies socioeconòmiques que 
siguin necessàries per fonamentar la resolució. 

 No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar i registrar mitjançat qualsevol de les següents opcions: 
 

http://www.urv.cat/urvs
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 Presencialment al Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, a través del Registre 
General de la URV (C/Escorxador, s/n de Tarragona)  
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

 Presencialment en qualsevol dels Registres Auxiliars de la Universitat,  
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux.pdf  

 Mitjançant els procediments que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015 del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sobre el registre d’entrada i sortida de 
documents de l’administració1. En aquest últim cas, s' haurà de notificar també per correu 
electrònic al urvsol.bec@urv.cat immediatament després d' haver-se presentat.  

 També es podrà presentar a través del Registre telemàtic de la URV 
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/gestio-electoral/registre-telematic/  

 
A la sol·licitud cal acompanyar: 
 

 L’acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda 
de l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a 
presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per 
l’Agència Tributària. Els alumnes estrangers hauran d’acreditar la situació econòmica familiar 
mitjançant documents equivalents. 

 L’acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el 
moment de presentar la sol·licitud. En aquests casos, caldrà presentar l’acreditació de les quantitats 
que es percebin en concepte de prestació o subsidi d’atur, o l’acreditació de no percebre cap 
quantitat, si s’escau. 

 Certificat d’empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar. 

 L’acreditació dels resultats acadèmics mitjançant un certificat de notes dels estudis realitzats. 

 L’acreditació d’altres circumstàncies d’especial rellevància amb els certificats o declaracions 
pertinents.  

 
Es podrà requerir a l’estudiant que aporti, qualsevol altra documentació que es consideri convenient 
per valorar la seva sol·licitud. 
 
1.6. Criteris d’assignació de les beques 
 
L’assignació de les beques es farà d’acord amb els següents criteris de puntuació. Sobre un total de 
100 punts: 
 

 Un màxim de 50, sent el 50 la situació socioeconòmica més desfavorable. 

 Un màxim de 35, sent el 35 el currículum més idoni en relació al títol propi pel qual es sol·licita la 
beca. 

 Altres circumstàncies d’especial rellevància. Fins a un màxim de 15. Es valoren factors com els 
següents: 

 
- Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar:  

 Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins 
a 3 punts 

 Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 65%: fins a 5 punts 

                                                           
1 “En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de 
fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la 
sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està 
datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui 
entrada al Registre General de la Universitat.” 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/registre/dist_registres_aux.pdf
mailto:urvsol.bec@urv.cat
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/gestio-electoral/registre-telematic/


Convocatòria de Beques per a l’estudi 
“URV Solidària” 
Curs 2019-2020 

Pàgina 3 de 4 

- Discapacitat de l’estudiant, ponderada en funció del grau: 
 Discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins a 6 punts 
 Discapacitat igual o superior al 65%: fins a 9 punts 

- Estudiants amb fills/es al seu càrrec: 
 Un fill: 2 punts 
 Dos fills: 3 punts 
 Més de dos fills: 4 punts 

- Situacions familiars problemàtiques (ordres d’allunyament, maltractaments, acollida, etc.): fins 
a 9 punts 

- Orfandat: fins a 9 punts 
- Llar monoparental: fins a 3 punts 
- Altres situacions especials que consideri la comissió de selecció: fins a 6 punts  

 
Per avaluar correctament les circumstàncies socioeconòmiques i familiars, es podrà convocar les 
persones sol·licitants a una entrevista personal. 
 
1.7. Resolució de la convocatòria 
 
La resolució s’emetrà el 22 d’octubre de 2019.  
Correspon a la Comissió URV Solidària resoldre sobre la concessió o denegació de les sol·licituds, i si 
s'escau, la resolució de les al·legacions presentades, així com, proposar una llista de reserva, 
degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades. Les 
resolucions seran notificades per escrit i mitjançant publicació a la WEB del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària” (www.urv.cat/urvs), en el termini màxim de 10 dies hàbils 
posteriors a la data de la resolució.  
 
El/la sol·licitant tindrà un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, posteriors a la notificació 
de la resolució, per manifestar la renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es 
reben al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran 
acceptades. 
 
1.8. Renúncies i substitucions 
 
En el cas que es produeixi alguna renúncia, la Comissió URV Solidària podrà adjudicar la beca al 
candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada. 
 
1.9. Dades de caràcter personal 
 
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV 
amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, de conformitat amb el que s’exposa en 
aquesta convocatòria. Aquesta gestió pot comportar la cessió de determinades dades a la URV per a 
la gestió correcte de l’ajut. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit a: Centre de Cooperació 
al Desenvolupament “URV Solidària” (Av Catalunya, núm. 35, 43002, Tarragona). 
 
1.10. Disposició addicional 
 
Correspon la Comissió URV Solidària la interpretació de tot l’establert a les bases reguladores 
d’aquestes beques. 
 
 
 

http://www.urv.cat/urvs
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Annex 1  
Relació de titulacions previstes per al curs 2019-20 incloses en aquesta convocatòria 
 
Cultura i Societat 

-Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social 60 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social 30 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva 30 ECTS  
 
Dret i Administració Pública 

-Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes 30 ECTS  
 
Educació 

-Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu 60 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic 30 ECTS  
 
Psicologia 

-Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu 60 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic 30 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal 30 ECTS  
 
Salut 

-Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut  
30 ECTS  
-Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat 30 ECTS  
 

http://www.fundacio.urv.cat/master_en_cooperacio_desenvolupament_i_transformacio_social/of/CAT/MCODECS-M1-2018-1
http://www.fundacio.urv.cat/master_en_cooperacio_desenvolupament_i_transformacio_social/of/CAT/MCODECS-M1-2018-1
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_salut_mental_col_lectiva/of/CAT/EPSAMECS-M3-2018-5
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_mediacio/of/CAT/EMEDA-M5-2018-6
http://www.fundacio.urv.cat/master_internacional_en_educacio_i_terapia_psicomotriu/of/CAT/MIETEPEP-M4-2018-8
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_educacio_psicomotriu_i_desenvolupament_psicologic/of/CAT/EPPDPEP-I4-2018-11
http://www.fundacio.urv.cat/master_internacional_en_educacio_i_terapia_psicomotriu/of/CAT/MIETEPEP-M4-2018-8
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_educacio_psicomotriu_i_desenvolupament_psicologic/of/CAT/EPPDPEP-I4-2018-11
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_psicologia_perinatal/of/CAT/EPERINEP-A2-2018-2
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_practica_avancada_d_infermeria_al_nen_amb_problemes_de_salut/of/CAT/EPPAINS-A4-2018-4
http://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_practica_avancada_d_infermeria_al_nen_a_la_comunitat/of/CAT/EPAINCS-A1-2018-1

