
   
 
 

L’Autoritat Portuària de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant la Fundació URV, 

obre la convocatòria d’ajuts econòmics a estudiants del Màster en Direcció d'Operacions 

Logístiques per la seva edició 2016/2018. 

 

1. Objecte 

La present convocatòria té per objecte la selecció dels estudiants que reuneixin els requisits que 

consten en l’apartat 3, per ser beneficiar d’un ajut atorgat per l’Autoritat Portuària de Tarragona. 

2. Característiques dels ajusts. 

El import total dels ajuts concedits per l’Autoritat Portuària de Tarragona és de 7.000 euros. 

El nombre total d’ajuts i l’import dels mateixos dependrà del nombre de sol·licituds que 

complexin els requisits d’aquesta convocatòria i seran determinats, en tot cas, per la Comissió 

mixta creada a l’efecte. 

3. Requisits per sol·licitar els ajuts. 

3.1  Haver formalitzat la matrícula en el Màster en Direcció d'Operacions Logístiques per la seva 

edició 2016/2018. 

3.2   Estar en situació d’atur o estudiant.  

3.3  No ser perceptor de cap altre tipus d’ajut o beca relacionada amb el Màster en Direcció 

d'Operacions Logístiques. 

4. Presentació de sol·licitud. 

 

4.1 Les sol·licituds es presentaran per escrit a la direcció del Centre de Formació Permanent de 

la Fundació URV, fins el 14 de novembre, enviant-les per correu electrònic a: 

susana.paxton@fundacio.urv.cat,  

4.2  A les sol·licituds s’haurà d’acompanyar la següent documentació: 

4.2.1  Titulació acadèmica  

4.2.2  Expedient acadèmic. 

4.2.3  Currículum vitae. 

4.2.4  Imprès de matrícula i justificant de l’import satisfet fins al moment, corresponent 

als fraccionaments de la mateixa. 

4.2.5  Acreditació de la situació econòmica. 
4.2.6 Carta de motivació, en la que si és el cas, es faci una descripció de 
l’experiència en logística integral (molt breu). 
4.2.7. Declaració jurada en relació al compliment dels requisits establerts en els apartats 

3.2 i 3.3 de les bases. 
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5. Òrgan i criteris de selecció. 

L’òrgan encarregat de seleccionar els sol·licitants que resultaran beneficiaris dels ajuts 

econòmics serà una Comissió mixta integrada per membres de l’Autoritat Portuària de 

Tarragona i de la Universitat Rovira i Virgili. 

Els criteris que s’utilitzaran per realitzar la selecció dels candidats seran: 

a) Idoneïtat del perfil del candidat amb el programa del màster, segons el seu currículum 

vitae i expedient acadèmic. 

b) Situació personal i econòmica, d’acord amb el contingut de la declaració jurada a la que 

es refereix l’apartat 4.2.7. 

c) Valoració de l’entrevista personal que, en cas de considerar-se necessari, es realitzarà 

als candidats. 

 

6. Terminis 

6.1  Les sol·licituds dels ajuts s’hauran de presentar abans del 14 de novembre de 2016. 

6.2  La selecció de candidats que resultin beneficiaris es realitzarà per part de la Comissió mixta 

durant la segona quinzena de novembre del 2016. 

6.3  Els ajuts econòmics seran abonats als beneficiaris durant la primera quinzena de febrer, 

prèvia formalització d’un “Conveni de col·laboració” entre cada un dels beneficiaris i l’Autoritat 

Portuària de Tarragona, en el que es faran constar les condicions de l’atorgament dels ajuts, la 

forma de pagament i les causes de revocació dels mateixos en els supòsits d’incompliment dels 

requisits establerts en l’apartat 3 o en el cas de no finalització del màster. 


