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CONVOCATÒRIA DE 100 AJUTS A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA PER ASSISTIR ALS CURSOS D’ESTIU ELS JULIOLS DE LA UB - 2015 
 
 
 
 
BASES 
 
El vicerector de Política Docent i Lingüística de conformitat amb les previsions  dels 
Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data de 2 de maig de 2015, ha aprovat 
les bases que hauran de regir la concessió de 100 borses d’ajuts per assistir als cursos 
d’estiu d’Els Juliols de la UB.  
 
 
 
BASE I. Convocatòria 
 
Es convoquen 100 d’ajuts adreçats a estudiants de la UB per assistir als cursos d’estiu 
denominats Els Juliols de la UB. 
 
La dotació econòmica total dels ajuts és de 7.000  € en total. Aquest import està reservat 
mitjançant document pressupostari RC 200006260. La dotació econòmica de cada ajut 
serà de 70 €. L’import es farà efectiu mitjançant una aplicació, d’ofici per part de la pròpia 
universitat, al pagament del preu de la matrícula. De tal manera que el beneficiari de l’ajut 
veurà reduït el preu de la matrícula per l’import de l’ajut.  
 
 
 
BASE II. Requisits i criteris de selecció 
 
Requisits 
 
Estar matriculat a la UB en un grau, enginyeria, màster universitari o doctorat durant el 
curs 2014-2015. 
 
Abans que finalitzi el període de presentació de la documentació de sol·licitud d’aquest 
ajut, cal haver formalitzat la matrícula del curs d’Els Juliols per al que es vol demanar 
l’ajut. En el moment de la realització de la matrícula s’ha d’indicar aquesta opció i 
automàticament es descomptaran 70 euros corresponents a l’esmentat ajut de l’import 
total del curs.  
 
Criteris de selecció 
 
La nota mitjana ponderada en relació a la seva pròpia titulació, de l’expedient acadèmic 
dels aspirants en el moment de la resolució dels presents ajuts. 
 
En cas d’empat per nota mitjana, els criteris a seguir pel desempat serà el següent: es 



 
 

prioritzaran en primer lloc els estudiants de Grau, en segon lloc els estudiants de Màster 
universitari i en tercer lloc els estudiants de doctorat. En cas d’un segon empat, prioritzar 
els estudiants que tinguin més crèdits superats. 
 
 
BASE III. Tramitació 
 
L’alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts haurà d’omplir l’imprès normalitzat de 
sol·licitud que es facilitarà a través de la unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant - Beques de 
Col·laboració (Pavelló Rosa) , i a l'adreça web: http://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 Registre de la UB  del 18 al 26 de maig de 
2015 
 
En l’imprès de sol·licitud s’haurà d’assenyalar un únic curs pel qual es sol·licita l’ajut. En 
el cas que se n’assenyalin més d’un, només es tindrà en compte el primer. 
 
El període d’inscripció a Els Juliols s’inicia el 18 de maig i, en el cas de sol·licitar l’ajut, 
finalitza el 22 de maig. La inscripció es pot fer a través de tres vies: Internet 
(www.ub.edu/juliols), telefònicament (934 035 880) o personalment (a l’Oficina d’Atenció 
al Públic, situada a l’Àrea de Formació Complementària, Edifici Jeroni Granell, Gran Via 
de les Corts Catalanes, 582). 
 
 
BASE IV. Documentació 
 

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 
 Fotocòpia del DNI/NIE 
 Els estudiants de doctorat o màster universitari hauran de presentar l'expedient 

acadèmic de la llicenciatura si aquesta no ha estat realitzada a la UB.  
 

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. El vicerector de Política Docent i Lingüística  nomenarà una comissió de valoració que 
estarà constituïda per: 
 

Presidenta: El vicerector de Política Docent i Lingüística 
Vocals: El Director de l’Àrea de Formació Complementària 
  un representant de l’alumnat, nomenat pel Consell de l’Alumnat 
Secretària: Cap de Beques i Ajuts  a l'Estudiant 



 
 

 
2. La comissió, en el termini màxim de 30 dies a partir de l’últim assenyalat a les bases 
per a la presentació de sol·licituds, trametrà al vicerector de Política Docent i Lingüística 
les sol·licituds presentades, amb la documentació que s'hi adjunti, l'acta de la sessió i les 
propostes d'adjudicació que consideri pertinents. 
 
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, el vicerector de Política Docent i Lingüística 
podrà concedir l’ajut a una persona de la llista d’espera.  
 
4. La resolució de l’adjudicació es publicarà a la Seu Electrònica de la Universitat de 
Barcelona https://seu.ub.edu/ i a l'adreça web: http://www.ub.edu/beques/ajuts/ 
 
 
BASE VI. Obligacions 
 

1. Un cop publicada la resolució de la present convocatòria, el beneficiari o 
beneficiària rebrà un comunicat via SMS on se l’informarà de la concessió de l’ajut 
i automàticament la matrícula quedarà formalitzada. En el cas de no haver 
obtingut l’ajut corresponent, la Secretaria d’Els Juliols es posarà en contacte amb 
l’estudiant per tal de finalitzar el procés de matrícula fent efectiu l’import 
corresponent a l’ajut no assignat.  

 
 
BASE VII. Revocació 
 
1. 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 VIII. Incompatibilitats 
 
El benefici de l’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats, 
excepte en casos en què el gaudi d’aquest ajut coincideixi amb el d’altres ajuts o beques 
en les mateixes dates, la qual cosa determinarà la renúncia a un d’aquests ajuts. 
 
 
 
BASE IX. Difusió 
 
Els centres de la Universitat de Barcelona procuraran la màxima difusió d’aquesta 
convocatòria. 
 



 
 

 
BASE X. Aclariment 
 
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del 
Vicerectorat de Política Docent i Lingüística. 
 
Barcelona de 2 de maig de 2015 
 
El vicerector de Política Docent i Lingüística 
 
 
 
 
 
 
 
Manel Viader Junyent 
 
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 de Política Docent i 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. 
        
  


