URV.J01.05.00

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS
DE SUPORT A LA MOBILITAT ACADÈMICA DELS ESTUDIANTS DE
LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA URV
CURS 2019-20

1.

OBJECTE

Promoure la realització d’estades de mobilitat d’estudis de l’alumnat de la Facultat d’Economia i
Empresa (FEE) de la Universitat Rovira i Virgili.

2.

REQUISITS DE SOL·LICITUD
a) Ser estudiant d’un dels ensenyaments de grau, o doble grau, de la Facultat d’Economia i
Empresa de la Universitat Rovira i Virgili.
b) Haver realitzat una estada mínima d’un quadrimestre i màxima d’un curs acadèmic dins
d’un programa de mobilitat d’estudis.
c) No haver obtingut en un altre curs acadèmic una beca Reddis.

3.

DOTACIÓ

La dotació econòmica de la beca serà de 1.000 € si l’estada és d’un curs acadèmic i de 500 € si
l’estada és quadrimestral, seguint els criteris d’assignació detallats al punt 5.
Si, per les circumstancies excepcionals d’emergència sanitària que han afectat a la mobilitat
acadèmica d’aquest curs 2019-20, el nombre d’estudiants que reuneixin els requisits no
exhaureix la dotació econòmica atorgada per la Fundació Privada Reddis, l’excedent es
repartirà proporcionalment al tipus d’estada (quadrimestral o anual), entre tots els estudiants
adjudicataris de la beca.

4.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

L’estudiant haurà de presentar al registre electrònic de la URV la sol·licitud (model adjunt),
adreçada a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de juliol de 2020.
Altres opcions de presentació de sol·licituds:
Al Registre General de la URV.
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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A les oficines de Correus de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament. En
el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correus
de l’Estat espanyol 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 Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si
la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correus de l’Estat espanyol corresponent,
s’entén com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.
Altres canals segons l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
Si la documentació s’envia per alguna de les vies que no sigui un registre electrònic o presencial
de la Universitat Rovira i Virgili, l’aspirant ho ha de comunicar a la Oficina de Suport al Deganat
de la Facultat d’Economia i Empresa mitjançant un correu electrònic a l’adreça
merce.taratiel@urv.cat , dins el període de presentació de sol·licituds, adjuntant-hi la sol·licitud i
el justificant adients.
El 22 de juliol de 2020 es publicarà el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses a la
plana web de mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa. Els estudiants podran presentar
al·legacions fins al 28 de juliol de 2020.
El 31 de juliol de 2020, es publicarà el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, a la
mateixa plana web de mobilitat de la Facultat d’Economia i Empresa.

5.

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE LES BEQUES

La FEE presentarà a la Fundació Privada Reddis la proposta de resolució de beques una vegada
finalitzat el curs acadèmic de la mobilitat.
Els candidats/es seleccionats hauran de complir els requisits següents:
a) Haver cursat la totalitat de les matèries fixades en l’acord acadèmic de mobilitat, per un
període no inferior a un quadrimestre, a la universitat de destí assignada,
b) Haver superat un mínim del 75% dels crèdits que ha cursat a la universitat de destí.

Els candidats/es que compleixin els requisits s’ordenaran d’acord amb la nota mitjana de
l’expedient acadèmic en data 1 de setembre de 2020.
L’aportació anual que la Fundació Privada Reddis destini a aquesta convocatòria determina el
nombre d’estudiants que poden gaudir d’aquesta beca d’acord amb la dotació prevista al punt 3
d’aquestes bases.
Aquesta resolució es farà pública a la web de la FEE, durant el mes de setembre de 2020.

6.

ACCEPTACIÓ DE LA BECA I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

L’estudiant haurà d’acceptar la beca signant el document d’acceptació adjunt a aquesta
convocatòria en el termini de 10 dies naturals des de la data de la resolució.
També ha de presentar en aquest moment, per a poder fer efectiu el pagament, la documentació
següent a l’Oficina de Suport al Deganat de la FEE:
1) Imprès model 145 normalitzat per efectuar la retenció en origen a efectes fiscals.
2) Memòria explicativa de l’estada.
En el cas que l’estudiant no presenti la documentació requerida en el termini establert, s’entendrà
que renuncia a la beca, i aquesta s’atorgarà al següent candidat/a d’acord amb els criteris
d’assignació establerts al punt 5.
7.

PAGAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant una única transferència pel total de la beca al compte
bancari del beneficiari/ària.

8.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

9.

TERMINIS CONTEMPLATS EN LES BASES

Si, per les circumstàncies excepcionals d’emergència sanitària que estan afectant a aquest
curs 2019-20, els terminis establerts en aquestes bases no poden complir-se, el deganat de la
Facultat d’Economia i Empresa establirà uns nous terminis que seran comunicats als
possibles beneficiaris/àries d’aquestes beques i es penjaran a la web de la Facultat.

Reus, 15 de maig de 2020

URV.J01.05.00

SOL·LICITUD DE BECA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS DE
SUPORT A LA MOBILITAT ACADÈMICA PER ALS ESTUDIANTS DE
LA FEE (URV)

Nom: _____________________Cognoms:________________________________________
NIF:_______________________Domicili: ________________________________________
Població:____________________CP:________________Telèfon:_____________________
e-mail:________________________________ Ensenyament:_________________________
EXPOSO:
Que atesa la meva participació en un programa de mobilitat de la FEE durant el curs 201920, a la Universitat de destí_____________________________, i després de llegir i aceptar
les bases de la convocatòria,

SOL·LICITO:
Una beca de suport a la mobilitat acadèmica, atorgada per la Fundació Privada Reddis

Reus, ______, de/d’_________________, de ________
Signatura de l’estudiant

SR. COORDINADOR DE MOBILITAT
Oficina de Suport al Deganat - Facultat d’Economia i Empresa (URV)

URV.J01.05.00

ACCEPTACIÓ DE LA BECA DE MOBILITAT DE LA
FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS

Nom: _____________________Cognoms:_______________________________________
NIF:_______________________Domicili: ________________________________________
Població:____________________CP:________________Telèfon:_____________________
e-mail:________________________________ Ensenyament:________________________

ACCEPTO:
La beca atorgada per la Fundació Privada Reddis, per la mobilitat realitzada durant el curs
2019-20, a la Universitat de destí_____________________________

Reus, ______, de/d’_________________, de ________
Signatura de l’estudiant

