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Beques del Centre d’Estudis Hispànics 

 

1. Objecte 

El Centre d’Estudis Hispànics (en endavant CEH) i la Fundació URV, (en endavant FURV),  mitjançant 

el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, (en endavant CFP),  convoquen 2 beques, 
en règim de concurrència competitiva, amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis 
d’espanyol als alumnes procedents d’universitats xineses, per la qual cosa, es poden 
presentar a aquestes beques els alumnes dels dos cursos que composen el Programa 
Formatiu per a alumnat xinès del CEH: 

 Curs Universitari de Llengua Espanyola 

 Curs Universitari d'Especialització en Llengua Espanyola 

2. Beneficiaris 

Aquestes ajudes s'adrecen els alumnes de les universitats amb les quals la URV, mitjançant 
el CEH té conveni i que han aportat 15 o més alumnes al programa, dins de les edicions dels 
cursos 2018-2019 i 2019-2020, cursos acadèmics subjectes a aquesta convocatòria. 

3. Quantia de la beca 

D’acord amb el conveni establert amb les universitats xineses, l’import de l’ajut establert per 
la millora de l’aprenentatge de l’espanyol és l’equivalent a l’import d’una matrícula: 3.300 
EUR, en total 6.600 EUR.  

Aquesta quantia es retornarà als alumnes al número de compte corrent que facilitin, aplicant 
la normativa fiscal corresponent. L’import de la beca tributa en la declaració de la renda de 
les persones físiques com a rendiments del treball. 

4. Convocatòria i termini de presentació de sol·licituds 

El CEH i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV publicaran la convocatòria el 
4 de maig de 2020 mitjançant la seva web i n'informarà als estudiants que poden optar a la 
beca. 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 4 de maig i finalitza el 8 de maig. 

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran sota cap concepte. 
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5. Requisits i procediment de presentació de sol·licituds 

Les persones interessades han de complir els següents requisits: 

 Estar matriculades i haver formalitzat el pagament de la matrícula.   
 Pertànyer a una de les universitats que han aportat més de 15 alumnes durant el curs 

acadèmic 2019-2020 
 Presentar  el  currículum  vitae   
 No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat. 

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del CEH de la URV, telemàticament al correu 

electrònic: ceh@urv.cat 

A la sol·licitud cal acompanyar: 

 Còpia del Passaport 

 Certificat d'empadronament en Tarragona 

 El vistiplau de la universitat xinesa d’autorització a optar a la beca, amb un informe de 
valoració positiu.   

Es podrà requerir a l'estudiant que aporti qualsevol altra documentació que es consideri 
convenient per valorar la seva sol·licitud. 

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, al seguiment i aprofitament del curs actual en la URV, d’acord amb les 
valoracions de la direcció del CEH 

 Un màxim de 50, a la valoració emesa per la universitat xinesa a la que pertany l’alumne 

 

7. Resolució de la convocatòria 

La resolució s'emetrà l’11 de maig de 2020 

Per avaluar les candidatures es crearà un jurat amb la següent composició: 1 representant 
de la FURV, 2 representant del CEH. Cadascuna de les parts designarà els seus representants.  

El jurat estarà presidit per la Direcció del CEH. 

Correspon al jurat 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. 
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Les resolucions seran notificades per escrit als interessats i mitjançant publicació a la web 
del CEH i de la FURV, en el termini màxim de 20 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. 

8. Renúncies i substitucions 

En el cas que es produeixi alguna renúncia, la direcció del CEH podrà adjudicar la beca al 
candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada. 

9. Dades de caràcter personal 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, l'informem que 
les dades personals que ens facilita passaran a formar part del tractament  "Gestió 
Acadèmica" propietat de la Fundació URV amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió 
dels ajuts, d'acord al que s'exposa en aquesta convocatòria. Les seves dades seran tractades 
aplicant les mesures de seguretat  de la normativa vigent i garantint la seva confidencialitat, 
el secret i la integritat. Les dades podran ser comunicades a la URV, amb la finalitat de 
gestionar de forma correcta  l'ajut sol·licitat. Per aquests motiu li sol·licitem el seu 
consentiment informat i exprés, per al tractament i la cessió de dades a la URV. Les persones 
sol·licitants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu 
cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del passaport a la 
següent adreça: Av. de l’Onze de Setembre 112, 43203 de Reus o bé enviant-ho per correu 
electrònic a proteccio.dades@fundacio.urv.cat. 

10. Disposició addicional 

Correspon a la Direcció del CEH la interpretació de tot l'establert a les bases reguladores 
d'aquestes beques. 

mailto:proteccio.dades@fundacio.urv.cat

