CONVOCATÒRIA “BECAS SANTANDER ERASMUS”
PELS ESTUDIANTS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
CURS 2019-20

1. Presentació i objecte
En virtut del Programa “Becas Santander Erasmus” (en endavant “el Programa”) es
facilitarà i promourà que fins un màxim de 5.152 estudiants matriculats en les
universitats

espanyoles

associades

a

la

Conferencia

de

Rectores

de

Universidades Españolas (en endavant “CRUE”), rebin una beca que es
desenvoluparà durant el curs acadèmic 2019/2020.
L’objectiu del Programa és ajudar econòmicament als estudiants universitaris que
hagin obtingut una Beca Erasmus + d’estudis o pràctiques per al curs acadèmic
2019/2020, fomentant d’aquesta manera la mobilitat i la formació dels estudiants a
l’àmbit de la Unió Europea.
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 II i que constitueixen les bases reguladores de
la Convocatòria 2019/20 del Programa de Banco Santander, S.A. i dels diferents
bancs i societats filials que ho conformen (en endavant tots i cadascun d'ells
col·lectivament i individual “el Santander”).
En virtut del conveni signat amb el Santander correspon a la URV la gestió,
convocatòria i selecció de les beques Santander Erasmus per a estudiants de grau
de la URV que tinguin atorgada una beca de mobilitat Erasmus Estudis o Erasmus
Pràctiques per al curs acadèmic 2019/20.
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2. Característiques de l’ajut
Tipus de beques:
1. 2 beques per un import de 3.200 euros cadascuna d’elles:
1) Una beca per a l'estudiant que compleixi els següents requisits:
a. Tenir el millor expedient acadèmic i
b. Ser beneficiari d'una beca socioeconòmica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte el curs acadèmic 2018/19 (és a dir,
una beca de Regim General)
2) Una beca per l'estudiant que compleixi els següents requisits:
a. Tenir millor expedient acadèmic i
b. Acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%
En el supòsit en què la Universitat no identifiqui un candidat que compleixi amb els
requisits (i) i (ii) i a un altre que compleixi amb els requisits (i) i (iii), però sí tingui
identificats a dos estudiants que compleixin amb els requisits (i) i (ii) o bé amb els
requisits (i) i (iii), la Universitat podrà assignar les dues beques a dos estudiants que
compleixin amb els dos mateixos requisits.
En el cas que la Universitat identifiqui a un candidat que compleixi de manera
simultània els requisits (i), (ii) i (iii), la Universitat podrà ponderar tal circumstància
en la mesura que la Universitat consideri oportú a l'efecte de l'assignació de les
dues beques d'aquest apartat.
En el supòsit en què la Universitat no identifiqui dos candidats d'acord amb el que
disposa el paràgraf anterior, la Universitat ho comunicarà de forma immediata a
Santander perquè aquest últim pugui assignar les dues beques en idèntiques
condicions a una altra universitat segons els criteris que Santander tingui per
convenients.

2. Beques per un import de 500 euros cadascuna d’elles per als estudiants
amb els millors expedients acadèmics
No obstant això, les universitats podran prioritzar, si ho consideren, l'assignació de
les beques a estudiants que, o bé hagin estat beneficiaris d'una beca
socioeconòmica del ministeri l'any anterior, és a dir, una beca general de
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l'anteriorment denominat Ministeri d'Educació , Cultura i Esport, o tinguin
acreditada una discapacitat igual o superior al 33%.

3. Beques per un import de 150 euros cadascuna d’elles per als següents
estudiants amb els millors expedients acadèmics
No obstant això, les universitats podran prioritzar, si ho consideren, l'assignació de
les beques a estudiants que, o bé hagin estat beneficiaris d'una beca
socioeconòmica del ministeri l'any anterior, és a dir, una beca general de
l'anteriorment denominat Ministeri d'Educació , Cultura i Esport, o tinguin
acreditada una discapacitat igual o superior al 33%.
Per assignar les beques, la URV utilitzarà com a criteri l’expedient acadèmic del
curs immediatament anterior, que es ponderarà segons l’àrea de coneixement.
3. Requisits dels sol·licitants
1.

Estar matriculat a la URV durant el curs 2018-19 en un programa d’estudis
de Grau. Queden exempts d’aquest ajut els estudiants de màster i doctorat.

2.

Haver estat beneficiari d’una plaça de mobilitat Erasmus per estudis o per
pràctiques en la convocatòria de mobilitat internacional 2019-20.

4. Presentació de sol·licituds
Per poder participar en aquesta convocatòria és imprescindible que els estudiants
realitzin la inscripció a través de la pàgina web www.becas-santander.com.
El termini d’inscripció resta obert fins el 28 de febrer de 2019, inclòs.
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.

3

5. Instrucció i tramitació
Una Comissió de valoració constituïda expressament amb l’objecte d’aquesta
convocatòria i presidida per la Cap del Centre Internacional és la responsable de
valorar les sol·licituds i proposar l’adjudicació de la beca, així com la llista d’espera.
6. Publicació de la resolució i assignació de les beques
La resolució i l’assignació de les beques emesa per la Comissió de valoració serà
publicada el 30 de maig de 2019 a la pàgina web de mobilitat de la URV, juntament
amb la llista d’espera en ordre de prelació.
7. Acceptació de les beques
Els estudiants que tinguin una beca assignada han de formalitzar l'acceptació de la
beca fins el 10 de juny de 2019, a través de la pàgina web www.becassantander.com. La no acceptació en el termini establert implica la renúncia a la
beca.
A més a més, els estudiants que tinguin una beca assignada han de signar l’Annex
III de la present convocatòria (Compromís de devolució de la beca en el cas de la
no realització de l’estada de mobilitat) i adjuntar-lo mitjançant el formulari de
Comunicació de dades bancàries i de contacte 2019-20 disponible a l’Espai de Mobilitat
2019-20 abans del 10 de juny (inclòs).
8. Publicació de la reassignació de les beques
En el cas que els estudiants que tinguin una beca assignada no l’acceptin en el
termini i les condicions establertes en la present convocatòria o bé no compleixi
amb les obligacions establertes en la convocatòria, les beques no adjudicades es
reassignaran als estudiants de la llista d’espera segons la priorització de la mateixa.
La reassignació de les beques emesa per la Comissió de valoració serà publicada el
12 de juny de 2019 a la pàgina web de mobilitat de la URV.

9. Acceptació de les beques reassignades
Els estudiants que tinguin una beca reassignada han de formalitzar l'acceptació de
la beca fins el 19 de juny de 2019, a través de la pàgina web www.becas-
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santander.com. La no acceptació en el termini establert implica la renúncia a la
beca.
La Comissió pot considerar desert aquest ajut en el cas que cap candidat compleixi
els criteris que es valoren.
10. Obligacions del beneficiari
1.

Els beneficiaris de la beca han d’acceptar les bases del programa i la beca a
través de la pàgina web www.becas-santander.com la qual té tots els
efectes jurídics, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució.

2.

L’estudiant ha de proporcionar al Centre Internacional una còpia
escanejada de l’Annex III degudament signat enviant un correu electrònic
a mobility.out@urv.cat el mateix dia de l’acceptació de la beca.

3.

L’estudiant ha de proporcionar una còpia escanejada de la primera pàgina
de la llibreta bancària del Banc Santander al Centre Internacional enviant
un correu electrònic a mobility.out@urv.cat abans del 20 de juny de 2019.
En el cas que no es disposi de compte al Banc Santander, és obligatori obrirne un per tal de percebre la beca.

4.

L’estudiant que compleixi el criteri de discapacitat de la clàusula 2 ha de
proporcionar una còpia escanejada de l’Annex IV degudament signat
(Clàusula de Protecció de Dades associada al Programa “Becas Santander
Erasmus”) al Centre Internacional enviant un correu electrònic a
mobility.out@urv.cat el mateix dia de l’acceptació de la beca.

5.

La persona beneficiària ha d’estar al dia amb els tràmits relatius al
programa de mobilitat Erasmus+.

6.

La persona beneficiària haurà d’assistir a l’acte d’entrega de les beques, si
s’escau.

7.

L’estudiant ha de comunicar al Centre Internacional qualsevol modificació
significativa de la mobilitat com, per exemple, la data d’inici.

8.

L’endarreriment o la no presentació de la documentació justificativa de la
mobilitat per part del beneficiari implica la reclamació per part de l’I-Center
de l’import de la beca.

9.

L’estudiant ha d’autoritzar a la URV a través de la pàgina www.becassantander.com i en l’enllaç corresponent al programa, a què aquesta pugui
proporcionar al Santander la informació que li sigui requerida a efectes de
la beca.
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11. 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 per l’estudiant al Banco Santander.
L’ingrés de la beca es realitzarà de manera integra abans de l’inici de l’estada de
mobilitat.
En el cas que el beneficiari de la beca finalment no realitzi l’estada de mobilitat
Erasmus+, aquest haurà de tornar els diners del Programa a la URV.
12. Incompatibilitats
La percepció de la beca serà compatible amb altres tipus d’ajudes de caràcter
assistencial de naturalesa diferent a les ajudes que són objecte d’aquest Programa,
qualsevol que sigui el seu origen, públic o privat, a les que pugui accedir l’estudiant
que realitzi l’estada de mobilitat Erasmus+.
13. 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.
14. Dret a la informació en la gestió de dades de caràcter personal
D’acord amb el reglament europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016 (RGPD) s’informa l’estudiant sobre la protecció de les seves
dades d’acord amb el següent:
Responsable

Universitat Rovira i Virgili

Finalitat

Se sol·liciten les dades dels estudiants que volen fer mobilitat internacional per
tal de tramitar la instrucció i resolució del programa o ajut, per a dur a terme les
comunicacions necessàries dins l’execució de l’activitat, tals com convocar a
reunions o posar-se en contacte amb el sol·licitant, i per elaborar els certificats
que s’escaiguin.

Legitimació

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

6

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En
aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Informació
addicional

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

John Style
Vicerector d’Internacionalització

John Glenmore
Style . - DNI
X0280878W (SIG)
2019.02.04
11:03:02 +01'00'
Tarragona, 1 de febrer de 2019

Informació
Centre Internacional, Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans, 17-19, 43007 – Tarragona
mobility.out@urv.cat
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ANNEX I97
54

CONVOCATÒRIA “BECAS SANTANDER ERASMUS” PELS ESTUDIANTS DE
GRAU DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
CURS 2019-20

Calendari de la convocatòria
Període d’inscripció

Fins el 28 de febrer de 2019

Publicació de la proposta de resolució

30 de maig de 2019

Acceptació de les beques

Fins al 10 de juny de 2019

Publicació de la reassignació de les 12 de juny de 2019
beques
Acceptació de les beques reassignades

Fins al 19 de juny de 2019

Publicació de la resolució definitiva

21 de juny de 2019
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