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CONVOCATÒRIA D’UN AJUT PER A LA MATRÍCULA A L’ESCOLA 
D’ESTIU INTERNACIONAL 2015 «GESTIÓ DE LA CREATIVITAT EN LA 
SOCIETAT DE LA INNOVACIÓ» BARCELONA - MONTRÉAL 
 
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 26 de febrer de 2015, ha aprovat les bases que 
hauran de regir la concessió de l’ajut per a la matrícula a l’Escola d’Estiu Internacional 2015 
“Gestió de la Creativitat en la Societat de la Innovació” Barcelona-Montréal. 
 
En una economia basada en el coneixement, la creativitat ha esdevingut una activitat clau en 
les estratègies d'innovació empresarial. És en aquest context que, en el marc de la University of 
Barcelona International Summer School, l’HEC Montréal i la Universitat de Barcelona posen en 
marxa la 7a edició de l’Escola d’Estiu Internacional «Gestió de la Creativitat en la Societat de la 
Innovació» que es celebrarà a Montréal i a Barcelona, del 25 de juny a l’11 de juliol de 2015.  
La primera setmana d’activitats, del 25 de juny al 3 de juliol de 2015, té lloc a la ciutat de 
Montréal, i la segona, a Barcelona. 
 
Montréal i Barcelona són reconegudes com dues de les ciutats més creatives del món, riques 
en cultura, i amb nombroses característiques comunes. El programa intensiu proposat, 
íntegrament en anglès, permet comparar les pràctiques i els enfocaments creatius de camps 
tan diversos com ara la indústria, les arts o la ciència. S'hi analitza el procés creatiu des d'una 
perspectiva multidisciplinària, internacional, intercultural i intergeneracional. Per a més 
informació, es pot consultar el web www.ub.edu/bcnmontreal.  
 
El programa està dirigit a acadèmics, estudiants de postgrau (postgrau, màster o doctorat), 
gestors públics, consultors de gestió, directius i professionals d'indústries creatives, i, en 
general, a totes les persones que volen millorar la capacitat de la seva organització per a la 
creativitat i la innovació. 
 
BASE I. Convocatòria 
 
Es convoca 1 ajut per a la matrícula a l’Escola d’Estiu Internacional “Gestió de la Creativitat en 
la Societat de la Innovació” Barcelona-Montréal, adreçat a estudiants de màster universitari, 
doctorat, màster propi o postgrau propi de la UB, o de centre adscrit a la UB.  
 
L’import total de matrícula és de 5.000 $CAD (3.500 € aprox.). L’ajut consisteix en 3.500 €, que 
es transferiran directament a HEC Montréal en concepte de matrícula a l’Escola d’Estiu.  
 
D’altra banda, la persona beneficiària de l’ajut es farà càrrec de les despeses derivades de 
l’allotjament i el desplaçament a la ciutat de Montréal, per assistir a l’Escola d’Estiu 2015. 
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BASE II. Requisits i criteris de selecció 
 
Requisits 
 
Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants següents, matriculats el curs 2014/2015 a la 
Universitat de Barcelona: 
 

 Estudiants de Màster Universitari, Doctorat (matriculats de la tutoria de tesi), Màster 
propi o Postgrau propi de la UB o de centre adscrit. 

 Ser menor de 35 anys 
 Nivell d’anglès de First Certificate o equivalent 
 No haver gaudit d’un ajut a la matrícula a l’Escola d’Estiu en edicions anteriors  
 Ingressos econòmics del/de la sol·licitant inferiors a 25.000 € l’any 2014 
 

Mèrits 
 

 Bon expedient acadèmic 
 Coneixements de francès 
 Interès per la creativitat i la innovació en la trajectòria personal, professional i 

acadèmica. 
 
Criteris de selecció  
 
L'avaluació de les sol·licituds es farà en base als criteris de selecció següents: 

 
- Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic dels estudis 
universitaris d’accés al màster oficial, doctorat, màster propi o 
postgrau propi de la UB o de centre adscrit 

 2 punts 

- Trajectòria personal, professional i acadèmica en relació a la 
creativitat i la innovació.  4’5 punts 

- Nivell d’idioma Anglès  2’5 punts 
- Nivell d’idioma Francès  0’5 punts 
- Nivell d’ingressos econòmics del sol·licitant  0’5 punts 
 
Els sol·licitants podran ser convocats a una entrevista personal per tal de valorar la idoneïtat 
dels candidats i candidates. 

 
BASE III. Tramitació 
 
L’alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts haurà d’omplir l’imprès normalitzat de sol·licitud 
que es pot descarregar a l'adreça web de Beques i Ajuts a l'Estudiant, 
www.ub.edu/beques/ajuts 
 
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 del 2 al 16 de març de 
2015 
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BASE IV. Documentació 
 
L’imprès normalitzat de sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 

 Fotocòpia del DNI/NIE 
 Currículum vitae 
 Acreditació documental del First Certificate d’Anglès o equivalent, o superior, o 

declaració responsable de conèixer l’idioma i haver cursat estudis en aquesta llengua. 
 Expedient acadèmic dels estudis universitaris d’accés al màster oficial, doctorat, màster 

propi o diploma de postgrau propi, que haurà d'incloure totes les qualificacions de les 
diferents convocatòries o de l’ensenyament que s’està cursant en el cas d’alumnes de 
centres adscrits. 

 Carta de motivació 
 Certificat d’ingressos del sol·licitant de l’any 2014 o declaració personal de no tenir-ne 
 Còpia de la matrícula del curs 2014-2015 en el cas d’estudiants de centres adscrits. 

 
D’acord amb l’article 15 apartat segon del Reglament de Beques de col·laboració si s’observa 
que falta algun document, es requerirà a la persona interessada que aporti la documentació. A 
més s’indicarà que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, un cop feta la 
resolució dictada a l’efecte. Aquest requeriment es farà mitjançant llistes de reclamació de 
documentació penjades en la pàgina web de beques: http://www.ub.edu/beques/ajuts/.  
 
BASE V. Comissió de valoració 
 
La comissió de valoració estarà constituïda per: 
 

Presidenta: la vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística 
 
Vocals:  Sr. Jaume Valls, director de la Càtedra d’Emprenedoria  
 Sra. Montserrat Pareja-Eastaway, codirectora de l’Escola d’Estiu 

Sra. Aïda Bravo, coordinadora de la Càtedra d’Emprenedoria 
Un representant de l’alumnat, nomenat pel Consell de l’Alumnat 

 
Secretària: cap de Beques i Ajuts a l'Estudiant 
 

La convocatòria es resoldrà abans del dia 1 de maig de 2015 adjudicant l’ajut de matrícula, 
d’acord amb la proposta d’adjudicació que la comissió de valoració consideri.  
 
Els sol·licitants que no hagin resultat adjudicataris de l’ajut formaran 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 un sol·licitant de la llista d’espera seguint l’ordre de puntuació.  
 
En cas que es produeixi una ampliació del nombre d’ajuts, la vicerectora d'Estudiants i Política 
Lingüística podrà concedir l’ajut a un sol·licitant de la llista d’espera seguint l’ordre de 
puntuació.  
 
La resolució de l’adjudicació es publicarà als taulers d’anuncis de  Beques i Ajuts a l'Estudiant 
(Pavelló Rosa), al web www.ub.edu/beques/ajuts i al web de l’Escola d’Estiu Barcelona-
Montréal www.ub.edu/bcnmontreal.  
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BASE VI. Incompatibilitats 
 
Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tinguin la 
mateixa finalitat. 
 
BASE VII. Obligacions 
 
La persona adjudicatària es compromet, si escau, a informar amb suficient antelació a Beques i 
Ajuts a l’Estudiant – Beques de Col·laboració, de la renúncia a l’ajut, a fi que pugui ésser 
atorgada a una altra persona de la llista d’espera.  
 
La persona adjudicatària es compromet a assistir amb aprofitament al programa complet de 
l’Escola d’Estiu i a intervenir amb rigor en les sessions de debat i espais de col·loqui que s’hi 
duguin a terme. 
 
La persona adjudicatària es compromet a lliurar, abans del 16 de setembre de 2015, un 
projecte sobre algun dels temes tractats en l’Escola d’Estiu, d’acord amb les instruccions que 
els seran facilitades en el seu moment. 
 
L’adjudicació de l’ajut està condicionada a la matrícula a la UB formalitzada i pagada del curs 
corresponent. 
 
BASE IX. Revocació 
 
L’adjudicació d’aquest ajut podrà ser revocat en el cas que es descobreixi que en la concessió 
es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, o no s'aporti la documentació requerida en 
els terminis establerts. 
 
BASE X. Difusió 
 
Els centres de la Universitat de Barcelona procuraran la màxima difusió d’aquesta 
convocatòria. 
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BASE XI. Aclariment 
 
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència de la 
vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística. 
 
Barcelona, 26 de febrer de 2015 
 
 
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 i Política 
Lingüística. 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. 


