
 

 

 

XXIª Edició PREMI Jaume Ciurana (2022) 

 

El premi Jaume Ciurana s’institueix en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat 

Rovira i Virgili (URV) i l’empresa Rius i Rius Assessors, SL  en honor de qui va ésser un gran enòleg 

català. 

Les bases del  premi són: 

1. El Premi  Jaume Ciurana consisteix en un ajut econòmic de 3.000 €. 

2. Podran optar a aquest premi tots els alumnes egressats del Grau d’Enologia per la Facultat 

d’Enologia de la URV que hagin finalitzat els seus estudis el curs 2021-2022. 

3. Com a criteris per a la concessió del premi es tindran en compte l’expedient acadèmic 

universitari ponderat del Grau d’Enologia, el Currículum Vitae dels candidats i un informe 

confidencial elaborat per una Comissió de la Facultat d’Enologia constituïda per professors, 

del grau d’Enologia Facultat d’Enologia de la URV. 

4. A més, el candidat haurà de presentar un Projecte Professional en el qual detallarà la seves 

expectatives en el futur proper i, eventualment, la utilització de la dotació econòmica del 

Premi dins d’aquest projecte. Aquest document tindrà un màxim de 500 paraules i servirà al 

jurat per conèixer i valorar les inquietuds del candidat. 

5. Un jurat de 5 membres avaluarà les sol·licituds presentades d’acord amb els següents 

criteris: 
 

I. Expedient Universitari ponderat 50% 

II. Curriculum vitae: 20% 

III. Informe confidencial Comissió Facultat Enologia 15% 

IV. Projecte Professional 15% 

6. Durant la segona quinzena d’octubre es realitzarà en un acte oficial a la Facultat d’Enologia 

on es farà públic el nom de la persona guanyadora i es lliurarà el premi. 

 



7. Les sol·licituds es poden presentar al registre auxiliar de la secretaria de la Facultat 

d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (carrer Marcel·lí Domingo núm. 1, codi postal 

43007 de Tarragona – Campus Sescelades), en horari d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres, 

fins el dia 7 d’octubre de 2022 amb la documentació següent: 

 

I. Sol·licitud per participar en la convocatòria, que es pot descarregar del lloc web de la 

Facultat (www.fe.urv.cat). 

II. Resguard de la  matrícula del darrer curs (2021-2022) 

III. Document acreditatiu de l’expedient acadèmic (disponible al website) 

IV. Curriculum vitae 

V. Projecte Professional.  

 

Addicionalment, les sol·licituds també es poden presentar de manera virtual a través del 

registre electrònic de la Universitat Rovira i Virgili fins el dia 7 d’octubre de 2022. Per 

accedir-hi cal anar a l’enllaç de Registre General de la Universitat 

(https://seuelectronica.urv.cat/registre.html), entrar a "Accés al registre electrònic" i escollir 

-instància genèrica-.  

Altres opcions de presentació vàlides establertes per la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques són les següents: 

 

- Al Registre General o als registres auxiliars de la URV presencialment. La localització i els 

horaris es poden consultar a  https://seuelectronica.urv.cat/registre.html, així com si 

requereix de cita prèvia. 

- 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). 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html


 

Si la documentació s’envia per alguna de les vies indicades anteriorment que no sigui un 

registre electrònic o presencial de la Universitat Rovira i Virgili, l’aspirant ho ha de comunicar 

a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat d’Enologia mitjançant un correu electrònic a 

l’adreça deganat.enologia@urv.cat, dins el període de presentació de sol·licituds, adjuntant-

hi la sol·licitud i el justificant adients. A aquest efecte, l’adreça postal és la següent: 

Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescelades, Oficina de Suport al Deganat de la Facultat 

d’Enologia, carrer Marcel·lí Domingo, 1, codi postal 43007 de Tarragona.  

 

No són vàlides les sol·licituds ni la documentació presentades per correu electrònic. 
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