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BASES 

 
 
La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística de conformitat amb les previsions de l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data 1 de setembre de 2010, ha aprovat les bases 
que hauran de regir la concessió d’ajuts mobilitat per a la realització d’un màster universitari a 
estudiants que hagin fet la llicenciatura/Grau a una universitat de la Xarxa Vives d’Universitats i 
hagi de desplaçar-se del domicili habitual  (Programa DRAC – Màster 2010) 
 
 
BASE I. Convocatòria 
 
Es convoquen 5 ajuts de mobilitat adreçats a estudiants de màster universitari de la UB que 
hagin realitzat la titulació d’accés al Màster a una universitat diferent de la Xarxa Vives i que a 
més impliqui un desplaçament del domicili habitual  (Programa DRAC – Màster 2010). 
 
L’objecte de l’ajut és subvencionar les despeses de desplaçament del domicili habitual. 
 
Resten exclosos d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a la realització de Màsters 
Interuniversitaris. 
 
La dotació econòmica total dels ajuts és de 4.000 €, d’acord amb les següents modalitats: 
 
Modalitat A: 4 ajuts de  500 € per a desplaçaments continuats en distàncies entre 70 i 120 km 
del domicili habitual. 
Modalitat B: 1 ajut de 2000 € en concepte d’ajut a estada continuada en distàncies superiors a 
120 km del domicili habitual 
 
La percepció de l’ajut està condicionada a la matrícula efectiva del Màster. 
 
 
BASE II. Requisits i criteris de selecció 
 
Requisits 
 
- Estar matricular d’un Màster Universitari a la UB durant el curs 2010-2011. 
- Haver obtingut el títol d’accés al Màster a una Universitat de la Xarxa Vives diferent a la 
Universitat de Barcelona. 
- Haver de desplaçar-se del domicili habitual per a la realització del Màster, d’acord amb 
l’indicat a la Base I d’aquesta convocatòria. 
 
Criteris de selecció 
 
a) Nota mitjana de la titulació d’accés al Màster 
b) Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles  universitats que participin en aquesta acció 
c) Afavorir l’equilibri territorial. 
d) No atorgar més d’un ajut per persona. 
 
 



 
BASE III. Tramitació 
 
L’alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts haurà d’omplir l’imprès normalitzat de sol·licitud 
que es facilitarà a Beques i Ajuts a l’Estudiant - Beques de Col·laboració (Pavelló Rosa) i a 
l’adreça web: http://www.ub.edu/beques/ajuts/drac/welcome.html 
 
L’imprès normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 
IV, s’haurà de presentar a qualsevol dels registres generals de la UB de l’1 al 30 de setembre 
de 2010.  
 
BASE IV. Documentació 
 
1. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 

 Fotocòpia DNI/NIE. 
 Còpia de la Matrícula del Màster o declaració promesa de matrícula 
 Expedient acadèmic de la titulació que ha donat accés al Màster 
 Certificat d’empadronament per justificar el domicili habitual 

 
2. No s’admetrà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de tota la documentació que es 

demana a la convocatòria. 
 
 
BASE V. Comissió de valoració 
 
1. La vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística nomenarà una comissió de valoració que 
estarà constituïda per: 
 

Presidenta: la vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística 
Vocals:  el vicerector de Relacions Internacionals i Institucionals  
  un representant de l’alumnat, nomenat pel Consell de l’Alumnat 
Secretària: cap de Beques i Ajuts a l'Estudiant 
 

2. La comissió resoldrà la concessió dels ajuts abans del 30 d’octubre de 2010. 
 
3. L’alumnat que no hagi obtingut l’ajut podrà formar part d’una llista d’espera. 
 
En el cas que es produeixi una renúncia, la vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística podrà 
concedir l’ajut a una persona de la llista d’espera.  
 
4. La resolució de l’adjudicació es publicarà als taulers d’anuncis de  Beques i Ajuts a 
l'Estudiant - Beques de Col·laboració (Pavelló Rosa) i a l’adreça web: 
http://www.ub.edu/beques/ajuts/drac/welcome.html, així com a l’adreça web de la Xarxa Vives. 
 
 
BASE VI. Lliurament de l’import dels ajuts 
 
El lliurament de l’import de l’ajut es realitzarà directament als adjudicataris dels ajuts mitjançant 
transferència bancària., prèvia presentació del document acreditatiu de la matrícula 
formalitzada i pagada. Tanmateix caldrà la presentació de l’adreça del sol·licitant i un número 
de compte bancària del qual el sol·licitant  sigui titular.  
 
 
BASE VII. Incompatibilitats 
 
El benefici de l’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats, que 
tinguin la mateixa finalitat (Beca general del Ministeri, Ajuts de mobilitat de Màster del Ministeri 
d’Educació). Cas que es concedeixi qualsevol ajut que financiï la mobilitat del màster, el 
beneficiari haurà de renunciar a un dels dos i retornar els diners corresponents.  



 
BASE VII. Obligacions 
 
L’adjudicació de l’ajut està condicionada a la matrícula formalitzada i pagada del curs 
corresponent. 
 
 
BASE VIII. Revocació 
 
L’adjudicació d’aquest ajut, se n’hagi o no abonat l’import concedit, podrà ser revocat en el cas 
que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, o 
que hi hagi incompatibilitat amb beneficis d’aquesta classe procedents d’altres persones 
físiques o jurídiques. 
 
 
BASE XIII. Difusió 
 
Els centres de la Universitat de Barcelona procuraran la màxima difusió d’aquesta 
convocatòria. 
 
 
BASE XIV. Aclariment 
 
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència de la 
vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística. 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2010 
 
 
La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística 
 
 
 
 
Gemma Fonrodona Baldajos 
 
Contra aquesta resolució que aprova les bases de la convocatòria, que esgota la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executabilitat, d'acord amb l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la 
resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició en el termini 
d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el Vicerectorat d’Estudiants. En aquest cas, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició d'acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 


