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Convocatòria de  Local 
La Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin de la Universitat Rovira i 

Virgili, mitjançant la Fundació URV, convoca dos beques per a estudiants del 
Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic, edició 2018-2019. 

 
 
1. Objecte 

 

La present convocatòria té per objecte regular les beques que atorgarà la Càtedra d’Estudis Jurídics 
Locals Màrius Viadel i Martin als alumnes matriculats al Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic que 
reuneixin els requisits que consten a l’apartat 3. 

 
 
2. Característiques de les beques 

 
L’import de les beques a atorgar és de 5.000 €, tres beques, dos de 2.000  € i una de 1.000 € 
 

 
3. Requisits 

 
Haver formalitzar la inscripció al Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic, edició 2018-2019. 
 

 
4. Presentació de sol.licitud 

 
 Les sol·licituds es presentaran per escrit a la Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, fins 

el 16/11/2018, enviant-les per correu electrònic a: raquel.ramos@fundacio.urv.cat 
 Les sol·licituds s’hauran d’acompanyar de la següent documentació: 

 
o Titulació acadèmica.  
o Expedient acadèmic. 
o Currículum vitae. 
o Carta de motivació. 

 
 

5. Òrgan i criteris d’assignació de les beques 
 

L’òrgan encarregat de seleccionar els sol·licitants que resultaran beneficiaris de les beques serà una 
Comissió mixta integrada per membres de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin 
i de la direcció acadèmica del Postgrau. 
Els criteris que s’utilitzaran per realitzar la selecció dels candidats seran: 

 Idoneïtat del perfil del candidat amb el programa del màster, segons el seu currículum vitae i 
expedient acadèmic. 
 

 
6. Terminis  

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

durant la segona quinzena de desembre del 2018. 
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7. Dades de caràcter personal 
 

De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016,li informem 
que les dades facilitades per els sol·licitants passen a formar part d’un tractament propietat de la Fundació 
URV amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, de conformitat amb el 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. L’informem que les seves 
dades podran ser comunicades a la URV, amb la finalitat de de gestionar de forma correcta  l’ajut sol·licitat. 
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 D.N.I a la següent 
adreça : C/ De l’Escorxador, s/n - 43003 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a 
proteccio.dades@fundacio.urv.cat. 


