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CONVOCATÒRIA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN” 
PER AL PDI I ESTUDIANTS DE DOCTORAT 

DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  
CURS 2020-21 

 
 

1. Presentació i objecte 

El programa "Beques Iberoamérica. Santander investigación" (en endavant "el 
Programa") és un projecte impulsat pel Banc Santander amb el que es pretén 
reforçar la mobilitat i l'intercanvi de joves professors i investigadors i estudiants de 
doctorat entre universitats i centres d'investigació iberoamericans, condició 
necessària per avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del 
coneixement socialment responsable. 

L'estructura general del Programa ha estat concebuda amb la voluntat d'assegurar 
el reconeixement d'estudis, la reciprocitat en l'intercanvi i l'abast progressiu al 
conjunt dels països iberoamericans. 

Aquesta convocatòria queda subjecta a la legislació vigent, a la Normativa de 
Mobilitat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) aprovada pel Consell de Govern de 
25 de febrer de 2016, i a les clàusules que es detallen a l'annex I i que constitueixen 
les bases reguladores de la Convocatòria 2020-21 del Programa BECAS 
IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN, del Banc Santander, S. A. i dels 
diferents Bancs i societats filials que el conformen (en endavant, tots i cada un d'ells 
de forma col·lectiva i individualment seran nomenats com "el Santander"). 

 

2. Característiques de la beca 

La finalitat de les beques és la de promoure l'actualització del nivell de 
coneixements, l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes, i l'establiment o la 
consolidació de vincles acadèmics entre equips de recerca i institucions 
iberoamericanes, permetent reunir informació addicional i específica necessària 
per als estudis o investigacions que estiguin realitzant els destinataris. 
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De forma específica, les beques també pretenen ajudar a completar la formació i 
especialització científica i tècnica del personal investigador en formació o dels 
alumnes de doctorat. 

Aquests objectius han de consolidar-se a través d’una estada a una universitat 
iberoamericana o a un centre de recerca, diferents als del país d'origen, de la 
qual es financen les despeses d'allotjament, el desplaçament i la manutenció amb 
l'import de la beca. La durada mínima exigida de l’estada serà de 2 mesos per a 
professors o professores i investigadors o investigadores i de 4 mesos per als 
estudiants o les estudiants de doctorat. 

L'assignació econòmica de les beques és de 5.000 € per beneficiari, aportats 
íntegrament per part del Santander. Una part d'aquest import s'assignarà 
obligatòriament a la contractació d'una assegurança d'accidents. 

L'assegurança obligatòria que l'estudiant o el personal docent i investigador que 
sigui seleccionat haurà de contractar tindrà la mateixa durada que la Beca i ha 
d'incloure, com a mínim, les cobertures de: (i) mort o invalidesa permanent per 
accident; (ii) transport o repatriació sanitària de morts, ferits o malalts; (iii) despeses 
mèdiques i quirúrgiques i hospitalització per malaltia o accident, i (iv) 
responsabilitat civil privada. La URV es responsabilitzarà de la verificació de la 
contractació del beneficiari de la corresponent assegurança. 

 

3. Requisits dels sol·licitants 

El Programa s'adreça, d'una banda, al personal docent i investigador (PDI) i, per 
l'altra, als estudiants o a les estudiants de doctorat de la URV.  

El PDI ha de ser, preferiblement, menor de 35 anys i ha d’estar vinculat funcionarial 
o contractualment amb la URV. Aquest nomenament o contracte ha d'estar en vigor 
durant el període de realització de l'estada de recerca a la qual es destina la Beca. 
Ha d'acreditar aquesta condició durant el període de presentació de sol·licituds i 
mantenir-se durant tot el període d'execució del projecte. 

Els estudiants o les estudiants de doctorat han d'acreditar que estan matriculats o 
matriculades a la URV durant el període de sol·licitud de la beca i durant el període 
de l'estada de recerca al qual es destina aquesta beca. 
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4. Requisits de l'estada 

El projecte que es desenvoluparà podrà tractar-se d’un treball de recerca bàsica, 
estratègica, aplicada, de desenvolupament experimental o de transferència de 
coneixements, en el que s’incloguin la innovació i les capacitats d'assessorament, 
supervisió i docència, així com la gestió dels coneixements, els drets de propietat 
intel·lectual i l’explotació dels resultats de la recerca. 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 2021. 

 

5. Presentació de sol·licituds 

Per a poder participar en aquesta convocatòria és imprescindible que els candidats 
o candidates realitzin la inscripció a través de la pàgina web www.becas-
santander.com. 

El termini d'inscripció queda obert fins el 16 de març del 2020, aquest 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 
vàlides aquelles sol·licituds que s'hagin tramitat dins el termini establert i que 
hagin respectat la integritat del procediment de presentació en format electrònic. 

Els candidats o candidates també han d'enviar per correu electrònic a 
mobility@urv.cat abans del 16 de Març de 2020: 

- El currículum correctament actualitzat 
- El projecte de recerca que motiva l'estada 
- Tota la documentació addicional que s’especifica a continuació, per a ser 

avaluats segons els criteris d'avaluació: 
o Joves professors o professores i investigadors o investigadores (PDI): 

 Factor d'impacte h de les seves publicacions científiques 
 Nombre de projectes de Recerca i Innovació que el PDI tingui 

registrats al GREC i dels quals en sigui l'investigador o 
investigadora principal 

 Relació acreditada amb la institució receptora de la mobilitat 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
mailto:mobility@urv.cat
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o Estudiants de doctorat: 
 Expedient acadèmic de grau o equivalent, si no s'ha cursat a la 

URV 
 Expedient acadèmic de màster o equivalent, si no s'ha cursat a 

la URV 
 Motivació de la mobilitat i necessitat del seu desenvolupament 

per a la realització de la seva tesi 
 
Només s'avaluarà als candidats o a les candidates amb els documents presentats 
amb la forma i dins del termini estipulats. 
 
 
6. Instrucció i tramitació 

Una Comissió de valoració, constituïda expressament amb l'objecte d'aquesta 
convocatòria, 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 Vicerector d'Investigació i Política Científica, que 
actuarà com a president; el Vicerector d'Internacionalització i la Vicerectora de 
Personal, que actuaran com a vocals, i el director de la Unitat de Doctorat, que 
actuarà com a secretari tècnic. 

La valoració de les sol·licituds de joves professors o professores i investigadors 
o investigadores (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 el PDI tingui registrats al 

GREC i dels quals en sigui l'investigador o investigadora principal (40 %) 
3. La qualitat del projecte de recerca 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 seva necessitat per a la tesi (20 %) 
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6.1 Publicació de la llista provisional i definitiva de sol·licituds admeses i 
excloses 

El Centre Internacional publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses i 
excloses el 20 de març de 2020. El termini de presentació d’al·legacions serà de deu 
dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta llista. Per a poder al·legar, els 
participants i les participants han d’enviar un correu electrònic a mobility@urv.cat 
abans del 2 d’abril de 2020. 

Un cop transcorregut el termini de presentació d'esmenes, el Centre Internacional 
publicarà la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses el 14 d’abril de 2020. 

6.2. Publicació de la proposta de resolució 

La resolució de la proposta d'adjudicació emesa per la Comissió de valoració es 
publicarà el 15 d’abril de 2020 a la pàgina web de mobilitat de la URV, juntament 
amb la llista d'espera en ordre de prelació. 

6.3. Acceptació de la beca 

Els seleccionats o les seleccionades han de formalitzar l'acceptació de la beca dins 
del període comprès entre el 16 i el 26 d’abril de 2020, a través de la pàgina web 
www.becas-santander.com. La no acceptació dins del termini establert implica la 
renúncia a la beca. 

Els candidats o candidates prioritzats o prioritzades a la llista d'espera només 
podran accedir a l'ajut donat el cas que la persona beneficiària renunciï o no 
compleixi amb les obligacions establertes a la convocatòria. 

En cas que algun seleccionat o seleccionada no confirmi la seva acceptació dins del 
termini establert, es reassignarà la seva beca a la següent persona de la llista 
d'espera a partir del dia 27 d’abril de 2020. L'esmentat beneficiari o beneficiària 
reassignat o reassignada podrà acceptar la plaça fins el dia 7 de maig de 2020. 

6.4. Publicació de la resolució definitiva 

La Comissió de valoració eleva la resolució de la beca i la llista d’espera a la Comissió 
de Docència, la qual les ratificarà.  

La Comissió de valoració pot considerar deserta aquest ajut si fos el cas que cap 
candidat o candidata complís amb els criteris que s’han de valorar. 

mailto:mobility@urv.cat
http://www.becas-santander.com/
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El Centre Internacional publicarà la resolució definitiva a la pàgina web de Mobilitat 
el dia 8 de maig de 2020.  

 

7. Obligacions del beneficiari 

7.1. Els beneficiaris o beneficiàries han d'acceptar les bases del programa i la beca 
a través de la pàgina http://www.becas-santander.com, que té tots els efectes 
jurídics, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució. 

7.2. Els beneficiaris o beneficiàries han de proporcionar al Centre Internacional una 
còpia escanejada de la primera pàgina de la llibreta bancària oberta per ells 
mateixos o elles mateixes al Banc Santander, enviant un correu electrònic a 
mobility@urv.cat durant els 15 des posteriors a la resolució de la beca. 

7.3. Els beneficiaris o beneficiàries han de contractar obligatòriament una 
assegurança especial que tingui la mateixa durada que l'estada, que inclourà la 
cobertura especificada al punt 2 d’aquesta convocatòria. 

7.4. Els beneficiaris o beneficiàries que compleixin amb el criteri de discapacitat han 
de proporcionar una còpia escanejada de l’annex II (Clàusula de Protecció de Dades 
associada al Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación”) 
degudament signat al Centre Internacional, enviant un correu electrònic a 
mobility@urv.cat el mateix dia de l’acceptació de la beca. 

7.5. A l'inici de l'estada, el beneficiari o beneficiària ha de lliurar al Centre 
Internacional, mitjançant un correu electrònic a mobility@urv.cat, una còpia 
escanejada del Certificat d'estada, que ha d’estar signat per la universitat o centre 
de destinació i que ha de fer constar la data d’incorporació per a que es realitzi el 
pagament de la primera mitat de la beca. 

El termini de presentació d'aquest certificat és de quinze dies a partir de la 
incorporació a la institució d'acollida. No es realitzarà la primera part del pagament 
de la beca fins que el Centre Internacional no rebi el certificat. 

7.6. En finalitzar l'estada, el beneficiari o beneficiària ha de presentar al Centre 
Internacional el Certificat d'estada original, signat per la universitat o centre de 
destinació i al qual ha de constar la data d'inici i la de finalització de l'estada. El 
termini de presentació d'aquest certificat és de quinze dies a partir de la data de 
finalització de la mobilitat. La part restant de la beca es pagarà a partir de la 

http://www.becas-santander.com/
mailto:mobility@urv.cat
mailto:mobility@urv.cat
mailto:mobility@urv.cat
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recepció d’aquest document, que s’haurà d’acompanyar d’un informe de valoració 
de l’estada. 

7.7. La persona beneficiària haurà d'assistir a l'acte de lliurament de les beques, si 
fos necessari. 

7.8. El beneficiari ha de comunicar al Centre Internacional qualsevol modificació 
significativa de l'estada, per exemple i especialment, la data d'inici de la seva estada 
de mobilitat. 

7.9. El retard o la no presentació de la documentació justificativa de l'estada implica 
el retard en el pagament de la beca o la seva reclamació completa. 

7.10. El beneficiari o beneficiària ha d'autoritzar a la URV, a través de la pàgina 
www.becas-santander.com i a l'enllaç corresponent al programa, que aquesta 
pugui proporcionar al Santander la informació que li sigui requerida. 

7.11. El beneficiari o beneficiària ha de presentar un informe de valoració de 
l'estada al Centre Internacional en finalitzar la seva estada en un termini no 
superior a 30 dies. 

 

8. Pagament de la beca 

El Santander ingressarà l'import de les beques a la URV, la qual transferirà 
directament la beca al beneficiari o beneficiària a un compte corrent obert per part 
del beneficiari o beneficiària al Banc Santander. 

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'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 de l'informe de valoració de l'estada al final de la mobilitat. 

 

http://www.becas-santander.com/
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9. Incompatibilitats 

Les Beques seran compatibles amb qualsevol altre ajut o forma de finançament 
que pugui obtenir o rebre el personal investigador en formació o els alumnes o les 
alumnes de doctorat, excepte amb les ajudes que la URV destini a l'estada de 
mobilitat dels beneficiaris o beneficiàries. 

 

10. 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 de 
l'endemà de la seva publicació davant del mateix òrgan que dicta resolució, o bé 
directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de jurisdicció 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de 
la seva publicació. 

 

11. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal 

Informació bàsica sobre la protecció de dades del personal de la URV (PDI/PAS) i 
dels estudiants o les estudiants de doctorat, d'acord amb el Reglament europeu 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD): 

Responsable Universitat Rovira i Virgili 

Finalitat Se sol·liciten les dades del personal de la URV que vulgui optar a un 
ajut de les “Becas Iberoamérica Santander Investigación” per tal de 
tramitar la instrucció i la resolució del programa o ajuda, dur a terme 
les comunicacions necessàries dins de l'execució de l'activitat (com ara 
convocar reunions o posar-se en contacte amb el sol·licitant) i elaborar 
els certificats que siguin procedents. 

Legitimació La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la 
persona interessada. 

Destinataris No es contempla la cessió de dades a tercers, llevat que sigui obligació 
legal. En aquest supòsit, únicament s'enviaran les dades necessàries. 
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Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la 
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació 
addicional 

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de 
Dades a la nostra pàgina web: http://www.urv.cat/ca/vida-
campus/serveis/mobilitat/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarragona,  04 de febrer de 2020 
 

 

 

 

Informació  

Centre Internacional, Universitat Rovira i Virgili 

Av. Països Catalans, 17-19, 43007 Tarragona 

mobility@urv.cat 
 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/
mailto:mobility@urv.cat
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ANNEX I 

  

Calendari de la convocatòria  

Període d'inscripció i enviament de 
documentació 

Fins el 16 de març de 2020 

Publicació de llista provisional de 
sol·licituds admeses i excloses 

20 de març de 2020 

Període d'esmenes Del 20 de març al 2 d’abril de 2020 

Publicació de llista definitiva de 
sol·licituds admeses i excloses 

3 d’abril de 2020 

Proposta de resolució 15 d’abril de 2020 

Acceptació de la beca Del 16 al 26 d’abril de 2020 

Acceptació de les beques reassignades Del 27 d’abril al 7 de maig de 2020 

Resolució final 8 de maig de 2020 
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ANNEX II 

 

CONVOCATÒRIA “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN” 
PER AL PDI I ESTUDIANTS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI  

 

Clàusula de Protecció de Dades associada al Programa 
“Becas Iberoamérica. Santander Investigación” 

 
De conformitat amb el que es disposa al Reglament general de protecció de dades 
679/2016, informem que les seves dades personals seran tractades per: 
 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 c/ de l’Escorxador, s/n 

43003 Tarragona 
Q-9350003-A 

En qualitat de Responsable de tractament amb la finalitat de gestionar la seva 
candidatura al Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” (en endavant, 
el Programa que s’ofereix a candidats amb un cert grau de discapacitat amb la funció 
de fomentar la seva mobilitat. Per tant, és necessari que els candidats o candidates a 
algunes de les beques del Programa acreditin legalment la seva discapacitat; d’altra 
forma, no en podran ser beneficiaris o beneficiàries. La base jurídica que habilita a la 
Universitat per al tractament d’aquest tipus de dades de caràcter sensible és el 
consentiment explícit del candidat o candidata per al tractament de les seves dades de 
salut, essent aquest consentiment obligatori per a poder ser candidat o candidata a 
determinades beques del Programa. Les seves dades personals de salut no seran 
atorgades per part de la Universitat a tercers exceptuant que sigui per obligació legal. 
Addicionalment, informem que les seves dades personals es conservaran únicament 
fins que es gestionin les candidatures al Programa i que posteriorment es conservaran 
bloquejades durant els períodes establerts legalment per a poder atendre a les 
possibles responsabilitats sorgides del tractament de les pròpies dades. 
Podrà exercitar els deus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades i 
limitació o oposició al seu tràmit a través de la direcció electrònica: mobility@urv.cat  
(Centre Internacional, URV). 
En qualsevol cas, els interessats o interessades sempre podran acudir a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades 
(http://www.agpd.es) 
 

Consento que la meva Universitat tracti les meves dades de discapacitat 
(considerades dades de salut), amb la finalitat de gestionar la convocatòria 
corresponent al Programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación”. 
 

Tarragona, a .….. de …………….. de 20......  
Signatura 
   

mailto:mobility@urv.cat
http://www.agpd.es/
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