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CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A JOVES PROFESSORS,  INVESTIGADORS I ESTUDIANTS DE 

DOCTORAT 
“BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN” (2020-2021) 

 
 
El programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” és un projecte impulsat pel Banco 
Santander amb l’objectiu de reforçar la mobilitat i l’intercanvi de joves professors i 
investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres de recerca iberoamericans, 
condició necessària per avançar cap a la construcció d’un espai iberoamericà del coneixement 
socialment responsable.   
 
La finalitat d’aquestes beques és promoure l’actualització del nivell de coneixements dels 
participants, l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes, establir o consolidar vincles 
acadèmics entre grups de recerca i institucions iberoamericanes i recollir informació addicional 
i específica necessària per als estudis i investigacions que duguin a terme els destinataris. 
Específicament, les beques pretenen ajudar a complementar la formació i especialització 
científica i tècnica dels alumnes de doctorat. 
 
Per al curs 2020-2021 el programa destinarà 100 beques de 5.000€ cadascuna a repartir entre 
les 50 universitats espanyoles participants, 3 d’aquestes beques han estat assignades a la 
Universitat de Barcelona (UB). 
 
Tenint en compte les bases generals del programa publicades el 4 de novembre de 2019 pel 
Banco Santander, el vicerector de Projecció i Internacionalització de la Universitat de 
Barcelona aprova les bases que han de regir la convocatòria de concessió de beques del 
programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” a la UB. 

Bases generals de la convocatòria 

BASE I. Convocatòria 

1. Les beques estan destinades a joves professors i investigadors (per a fer estades POSTDOC) 
i estudiants de doctorat de la UB (per a fer estades PREDOC). 
 

2. La dotació econòmica total d’aquesta convocatòria és de 15.000€, finançats pel Banco 
Santander, amb un import unitari de 5.000€ cada beca.  

 
3. L’objectiu de les beques és cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció dels 

beneficiaris, associades a la seva estada a la institució iberoamericana.  
 

4. És obligatòria la contractació d’una assegurança que haurà de tenir la mateixa durada de la 
beca i que haurà de tenir les cobertures següents: (i) la cobertura d’invalidesa permanent 
o mort per accident, (ii) transport o repatriació sanitària de morts, ferits o malalts, (iii) 
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despeses mèdiques i quirúrgiques, hospitalització per malaltia o accident, (iv) 
responsabilitat civil privada.  
 

5. La durada mínima de l’estada és de dos mesos per als professors i investigadors i de quatre 
mesos per als alumnes de doctorat i s’ha de dur a terme durant el curs acadèmic 2020-
2021 (de l’1 de setembre de 2020 fins el 30 de juny de 2021).  

 
6. Queden excloses les estades estrictament de docència. 
 
7. Aquestes beques estan subjectes a la legislació fiscal vigent. 

BASE II. Requisits, mèrits i criteris de selecció 

1. Requisits 

 En el cas de les estades PREDOC: 

— Estar matriculat a la UB com a estudiant de doctorat, tant en el moment de fer la 
sol·licitud com durant l’estada. 

— Haver completat satisfactòriament al menys un any de la titulació en el moment 
de presentar la sol·licitud. 

 
 En el cas de les estades POSTDOC:  

— Ser professor o investigador de la UB amb vinculació contractual vigent, amb 
dedicació a temps complert, en el moment de fer la sol·licitud i de realitzar 
l’activitat per la qual s’obté l’ajut. 

— Ser doctor en el moment de presentar la sol·licitud i haver obtingut la titulació 
amb una anterioritat màxima de dos anys (a partir de l’1 de Gener de 2018). 

 
 Per a tots els sol·licitants: fer l’estada en un centre de recerca o universitat que pertanyi a 

un dels següents països iberoamericans: Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, 
Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai, Veneçuela i Xile. 

 
 Acreditar una invitació per escrit per part de la institució d’acollida. 

2. Mèrits 

— Ser menor de 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud. 
— Fer l’estada en una de les 15 institucions d’Amèrica Llatina millor posicionades en 

el rànquing internacional QS (2017)  
— Acreditar l’existència d’una col·laboració prèvia entre els grups de recerca o 

departaments d’origen i destinació. 
— No haver gaudit d’aquest ajut amb anterioritat 
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3. Criteris de selecció 
En la priorització de l’adjudicació dels ajuts s’aplicaran els següents criteris d’avaluació dels 
sol·licitants: 
 
 

A) CV del sol·licitant (de 0 a 5 punts) 
 

  A.1)  Estada PREDOC: (segons comissió) 
 
  A.2) Estada POSTDOC:  
   AA –    5 punts 
   AB;BA–   4 punts 
   AC;BB;CA–   3 punts 
   BC;CB;DA –   2 punts 
   AD;BD;CC;DB –   1 punt 
   CD;DC –   0 punts 
   DD i resta formes – 0 punts  
 
B) Projecte de recerca a desenvolupar durant l’estada (de 0 a 5 punts)  
 
   Objectiu –    fins a 2 punts 
   Metodologia –    fins a 1 punts 
   Contribució –    fins a 2 punts 
 
C) Qualitat del grup de recerca (o Departament) de destinació  (de 0 a 5 punts) (segons 
comissió) 
 
D) Col·laboració prèvia existent entre els grups de recerca (o departaments) d’origen i 
destinació (de 0 a 3 punts) (segons  comissió) 
 
E) Posicionament de la Institució d’acollida en el rànquing internacional QS per Amèrica 
Llatina (de 0 a 2 punts) 
   Entre les 15 primeres -- 2 punts 
   A partir de la setzena -- 0 punts  
 
F) No haver gaudit de l’ajut amb anterioritat (de 0 a 2 punt)  
   No haver-ne gaudit --  2 punts 
   Haver-ne gaudit --  0 punts 
 
G) Ser menor de 35 anys (de 0 a 1 punt) 
   Menor de 35 anys --  1 punt 
   35 anys o més --  0 punts 
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En cas d’empat, es prioritzaran les sol·licituds d’aquells candidats que hagin acreditat un nivell 
de discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 16,1 punts en la seva avaluació seran denegades 
per la Comissió. 

BASE III. Tramitació de la sol·licitud 

Per a formalitzar la presentació d’una sol·licitud s’han de complir obligatòriament les següents 
condicions: 
 
1. Inscripció a l’aplicació del programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación” a la 
pàgina www.becas-santander.com.  
 
2. Cal presentar per registre1 la següent documentació: 

— Formulari de sol·licitud  
— Proposta de projecte a desenvolupar (segons model Annex 1) on s’especifiquin: 

 Objectiu 
 Metodologia 
 Contribució prevista en l’àmbit de recerca del candidat. 

— CV del sol·licitant (excepte que estigui disponible al GREC i autoritzeu el seu ús per 
a aquesta convocatòria) 

— Carta d’invitació de la institució d’acollida, mostrant el suport per l’estada del 
sol·licitant. 

— Sumari de les activitats de recerca del grup (o departament) d’acollida i la seva 
rellevància per al projecte de recerca proposat pel sol·licitant. 

— En el cas de voler acreditar un grau de discapacitat, cal presentar: 
 Certificat de discapacitat igual o superior al 33% 
 Document denominat “Consentimiento para el tratamiento de dades 

personales relativos al grado de discapacidad” 
 
Les sol·licituds que no hagin completat les condicions anteriors seran desestimades 
automàticament. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de març de 2020. 

BASE IV. Comissió de selecció 

La Comissió de selecció dels sol·licitants estarà constituïda de la següent manera: 
 

President: Vicerector de Projecció i Internacionalització (o persona en qui 
delegui) 

                                                      
1 Horaris i ubicació de les oficines de registre: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html  

http://www.becas-santander.com/
http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html
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Vocals: Vicerector de Recerca (o persona en qui delegui) 
 Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca (o persona en 

qui delegui) 
 Delegada del Rector per a la Mobilitat i Programes 

Internacionals 
Secretari/ària:  Cap de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals 

 
Un cop feta la valoració, la comissió tramitarà la proposta d’adjudicació per a la resolució del 
vicerector de Projecció i Internacionalització. 

BASE V. Adjudicació i acceptació 

1. La resolució de l’adjudicació es publicarà a la web de l’Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals, abans del 15 d’abril de 2020: 
http://www.ub.edu/uri/professorsUB/fitxa_santander.htm 
 

2. Un cop assignada la beca, és imprescindible la seva acceptació del 16 al 26 d’abril de 2020,  
a la pàgina www.becas-santander.com, per completar el procés i poder així, procedir a 
l'abonament de la mateixa. 

 
3. L’ingrés de l’import corresponent es farà efectiu en el compte de l’entitat Banco Santander 

del qual sigui titular l’adjudicatari/ària. El compte s’ha obrir obligatòriament, en qualsevol 
de les oficines d’aquesta entitat a l’efecte de poder gaudir de la beca. 
 

4. L’ingrés de la beca s’efectuarà en dos pagaments: el 80% de l’import quan el beneficiari 
faci arribar el Document d’acceptació i l’assegurança (segons condicions establertes en la 
Base I.4 d’aquesta convocatòria) a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la 
UB i fins a un mes abans de l’inici de l’estada, i el 20% restant quan el beneficiari torni de la 
seva mobilitat i lliuri el Certificat d’estada original i un Informe final d’estada.  
 

5. Els beneficiaris que tot i complir les condicions necessàries per obtenir l’ajut n’hagin 
quedat exclosos per raons de disponibilitats pressupostàries, passaran a formar part 
automàticament de la llista d’espera. En el cas de renúncies, el vicerector de Projecció i 
Internacionalització, seguint l’ordre de prelació de la llista d’espera, pot procedir a la 
concessió de l’ajut. 

BASE VI. Incompatibilitats 

La percepció de la beca és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca en que hi hagi una 
aportació econòmica per part de la UB a través dels diferents Vicerectorats per al mateix 
període i estada.  

 

http://www.ub.edu/uri/professorsUB/fitxa_santander.htm
http://www.becas-santander.com/
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BASE VII. Tractament de les dades personals 

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la 

Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 

Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu. 

2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la de gestionar la vostra 

participació al programa “Becas Iberoamérica. Santander Investigación”. 

3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment, 

el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. Amb la 

presentació de la sol·licitud estareu atorgant el vostre consentiment per al tractament de les 

vostres dades personals en els termes indicats en aquesta base. Les dades recollides són 

necessàries per poder dur a terme els tractaments esmentats. 

4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat 

per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin 

derivar. 

La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. 

Així mateix i tal i com s’indica a la Base V, es publicarà la resolució d’adjudicació al lloc web de 

la UB. Respecte al Banco Santander, S.A, se li comunicarà si heu resultat adjudicatari o no de la 

corresponent beca. No es contempla la cessió de dades a cap altre tercer, tret que sigui 

obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.  

5. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la 

portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat 

de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per 

correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o 

d’un altre document vàlid que us identifiqui. 

6. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al 

Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, 

Pavelló Rosa, 08028 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

7. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades. 

BASE VIII. Difusió 

Els centres de la UB han de procurar fer la màxima difusió d’aquesta convocatòria que es 
publicarà a la pàgina web de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. 

 

mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:protecciodedades@ub.edu
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BASE IX. Aclariment 

L’aclariment de qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases és competència del 
Vicerector responsable de la convocatòria. 
 
Barcelona, 9 de desembre de 2019 
 
 

 

 

 

 
Vicerector de Projecció i Internacionalització  

Dr. Àlex Aguilar Vila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord 
amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es 
podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el 
que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  

No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, 
a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas 
d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels 
seus drets. 


