Oficina de l’Estudiant

BEQUES MÀSTERS D’EXCEL·LÈNCIA DE LA FUNDACIÓ
CATALUNYA LA PEDRERA
Bases reguladores de la convocatòria del curs 2019 – 20

1. Objecte i règim jurídic
1.1.
Amb l’objectiu de potenciar i facilitar que els estudiants amb bon
expedient acadèmic accedeixin a ensenyaments de màsters que tenen una gran
projecció internacional, La Fundació Catalunya La Pedrera convoca tres beques que
cobreixen total la matrícula i una ajuda econòmica.
1.2.
Les beques es destinen a tres màsters de la URV prèviament seleccionats
tenint en compte la projecció internacional, la impartició de l’ensenyament
majoritàriament en llengua anglesa, amb professorat de prestigi i amb una clara
orientació a la recerca. Els màsters destinataris es poden trobar a l’annex 1.
1.3.
Les beques es regeixen per aquestes bases, les quals estableixen les
condicions de la convocatòria i l’adjudicació.
1.4.
La unitat gestora és l’Oficina de l’Estudiant (en endavant, la unitat
gestora), i l’eina de gestió de les convocatòries, sol·licituds, adjudicacions i gestió
d’incidències relacionades amb les beques és la plataforma informàtica Gestió
Beques (www.urv.cat/gestiobeques ).
1.5.
La unitat gestora pot interpretar aquelles qüestions de procediment que
no estiguin previstes en aquestes bases. Qualsevol aspecte que no estigui recollit
en les presents bases serà interpretat per la Fundació Catalunya La Pedrera.
2. Dotació de les beques
2.1.

En el cas de màsters de 60 crèdits, la beca està dotada amb 5.000 €.

2.2.
Per als màsters de 90 crèdits, la dotació és de 5.000 € per a la realització
dels 60 crèdits del primer curs del màster, i de 2.500 € per a la realització de la resta
de crèdits del segon curs.
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2.3.
La dotació de la beca la fa efectiva, en el termini màxim de tres mesos a
partir de la resolució de la beca, la Fundació Catalunya La Pedrera al compte corrent
indicat per l’estudiant adjudicatari. En el cas dels màsters de 90 crèdits,
l’abonament es realitza en dos terminis, 5.000 € per a la realització del primer curs,
i la resta, durant el segon curs.
2.4.
L’import de la dotació de la beca està subjecta a la fiscalitat
corresponent segons la legislació vigent.
2.5.
La dotació de les beques està condicionada a la disposició
pressupostària de la Fundació per a aquesta finalitat.
3. Requisits de les persones sol·licitants i adjudicatàries de les beques
3.1. Les persones sol·licitants, per ser admeses al procés d’adjudicació de les beques, han
d’haver realitzat la preinscripció en el màster de la URV per al qual es convoca la beca.
3.1. Les persones sol·licitants han de tenir nacionalitat espanyola.
3.2. Els estudiants sol·licitants de les beques han d’acreditar un expedient acadèmic excel·lent,
així com un bon itinerari curricular.
3.3. Per poder rebre la beca, l’estudiant s’ha de matricular de la totalitat dels 60 crèdits de
primer curs que configuren el màster destinatari de la beca; en el cas dels màsters de 90 crèdits,
dels 30 crèdits restants de segon curs. El termini màxim de matriculació és el 30 de setembre de
2019.
3.4. Si no es compleixen aquests requisits o no s’ha formalitzat la matrícula en el termini
establert per causes imputables a l’estudiant, la beca adjudicada de forma provisional serà
revocada i adjudicada al sol·licitant matriculat al màster amb més puntuació de la llista d’espera.
4. Convocatòria i sol·licitud de les beques
4.1. El dia de la signatura del conveni entre la URV i la Fundació, la unitat gestora ha de fer
pública la convocatòria de beques i obrir el termini de presentació de sol·licituds, el qual finalitza
el 20 de juny de 2019.4.2. Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent
a la plataforma Gestió Beques:
a) Còpia del NIF i del compte corrent, del qual la persona sol·licitant ha de ser titular o
cotitular.
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b) Curriculum vitae i acreditacions que la persona sol·licitant consideri oportunes per
acreditar un bon itinerari curricular.
c) Les persones de nacionalitat espanyola que sol·licitin beca i no hagin cursat a la URV els
estudis que donen accés al màster han de lliurar el certificat de notes, amb indicació de
la nota mitjana segons el criteri establert al RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual
s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions
universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.
5. Procediment de meritació de les candidatures i proposta d’adjudicació
5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’ha de publicar la llista provisional
de persones admeses i excloses al procés de selecció de les beques, en què s’ha de fer constar
el motiu de les exclusions.
5.2. Els sol·licitants disposen d’un període de 10 dies naturals des de la publicació de la llista
provisional de persones admeses i excloses per formular les al·legacions que considerin
pertinents.
5.3. Un cop finalitzat el període i resoltes les al·legacions, es publica la llista definitiva de
persones admeses i excloses al procés de selecció de les beques.
5.4. Els mèrits dels candidats els valora una comissió de selecció formada per un mínim de 3
membres determinats pel coordinador o coordinadora del màster, que fa la proposta de
resolució.
5.5. La comissió de selecció ha de valorar les sol·licituds, amb un màxim de 20 punts, segons la
distribució següent:
a) Fins a 10 punts, la ponderació de les qualificacions de l’expedient acadèmic de la persona
sol·licitant, segons el criteri establert al RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el
sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de
caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.
b) Fins a 10 punts, l’avaluació de l’itinerari curricular dels sol·licitants. Entre d’altres, es pot
valorar el nivell d’idiomes, l’adequació dels estudis cursats anteriorment a l’especialitat del
màster, l’experiència professional, les estades de mobilitat, els premis i les beques obtingudes,
les publicacions realitzades, etc. A aquest efecte, només es tenen en compte els mèrits inclosos
al curriculum vitae adjuntat al procediment de preinscripció al màster que s’hagin acreditat
documentalment.
Bases reguladores de la convocatòria de les Beques Màsters d’Excel·lència de la Fundació Catalunya La Pedrera
2019-2020
3

Oficina de l’Estudiant

5.6. Un cop la comissió de selecció hagi valorat els mèrits dels candidats, es publiquen les
puntuacions obtingudes per les persones sol·licitants i l’adjudicació provisional de cada beca. Si
en el moment de la resolució de la beca l’adjudicatari encara no està matriculat als estudis de
màster, es concedeix la beca de forma condicionada al compliment d’aquest requisit. La
comissió de selecció no puntuarà els mèrits que no estiguin acreditats en l’expedient de la
persona sol·licitant. Així mateix, es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació
insuficient a efecte de valoració.
5.7. L’adjudicació de les beques la decideix una comissió avaluadora conjunta entre la
coordinació del màster i la Fundació Catalunya La Pedrera, a proposta de la comissió de selecció,
i és inapel·lable.
6. Llista d’espera
6.1. Les persones sol·licitants admeses al procés de selecció que no resultin adjudicatàries de
beca passen a formar part de la llista d’espera de cada convocatòria perquè, en cas de vacant,
els la pugui ser adjudicada.
6.2. Es poden adjudicar beques a persones que siguin a la llista d’espera d’altres convocatòries
en cas de beques que hagin quedat desertes per falta de sol·licitants. Aquesta reassignació de
beques la determina la unitat gestora a petició del coordinador o coordinadora del màster la
beca del qual hagi quedat vacant.
6.3. La unitat gestora ofereix als candidats de la llista d’espera la beca vacant per correu
electrònic, a l’adreça proporcionada en el procés de preinscripció. Si la persona no dona cap
resposta en 48 hores, s’entendrà que no està interessada en l’ajut.
7. Incompatibilitats i revocació
7.1. Les beques són compatibles amb qualsevol altra beca o ajut públic, sempre que en la
convocatòria respectiva no s’indiqui el contrari. En el cas de beca o ajut econòmic d’organisme
privat o entitat financera, la Fundació Catalunya La Pedrera ho ha d’autoritzar expressament.
7.2. En el cas que posteriorment es detecti falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar
la sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels requisits establerts en aquestes bases,
la unitat gestora podrà iniciar el procediment de revocació.
8. Tractament de les dades personals de les persones sol·licitants
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8.1. Les dades que es recullen en les sol·licituds de les beques s’inclouen en una base de dades
per al seu tractament. El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació
Catalunya La Pedrera, amb l’adreça postal al carrer Provença, 261, i passeig de Gràcia, 92, 08008
de Barcelona i pàgina web http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com i la Universitat Rovira
i Virgili, amb adreça postal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona i pàgina web
http://www.urv.cat. L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la
Fundació Catalunya La Pedrera és lopd@fcatalunyalapedrera.com i en el cas de la Universitat
Rovira i Virgili és dpd@urv.cat.
8.2. La Fundació i la URV tracten la informació que faciliten les persones interessades amb la
finalitat única de gestionar la concessió dels ajuts previstos en aquestes bases. Especialment, té
com a objectiu comprovar els requisits necessaris per sol·licitar-les i la meritació de les
circumstàncies acadèmiques al·legades per les persones peticionàries.8.3. Les dades personals
proporcionades es conserven durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a
les quals han estat recollides.
8.4. La base legal per al tractament de les dades personals és la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.
8.5. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquests supòsits,
únicament s’enviaran les dades necessàries.
8.6. Qualsevol persona sol·licitant té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació i la URV
tracta dades personals que la concerneixen o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius,
quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran
per exercir o defensar reclamacions.
Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de
màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. La URV deixarà de tractar les dades quan així ho
sol·liciti la persona interessada, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar
possibles reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades
personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre
responsable.
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8.7. Els drets previstos al punt 8.6 es poden exercir mitjançant un escrit adreçat a la Fundació
Catalunya La Pedrera de forma presencial o postal al carrer Provença, 261, i passeig de Gràcia,
92, 08008 de Barcelona, o a través d’un correu electrònic a l’adreça
lopd@fcatalunyalapedrera.comEls drets previstos al punt 8.6 es poden exercir mitjançant un
escrit adreçat a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al c/Escorxador, s/n,
43003
de
Tarragona, o
a través
del registre
electrònic a l’adreça
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
8.8. Si les persones interessades consideren que els seus drets no s’han atès adequadament,
tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així
mateix, ho poden comunicar al delegat de protecció de dades de la URV (dpd@urv.cat).
ANNEX 1. Relació dels màsters destinataris de les beques màsters d’excel·lència de la Fundació
Catalunya La Pedrera




Màster en Mercats Internacionals (60 ECTS)
Màster en Gestió d’Empreses Tecnològiques (60 ECTS)
Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (60
ECTS)
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