Facultat de Matemàtiques i Informàtica

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MATRÍCULA PER AL MÀSTER
DE MATEMÀTICA AVANÇADA. CURS 2018-2019
BASES
1. Convocatòria
El degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, per delegació del rector
d’aquesta Universitat, convoca ajuts de matrícula per al màster de Matemàtica
Avançada del curs 2018-2019.
La dotació econòmica dels ajuts és de 12.000 € en total. Es doten 12 ajuts de 1.000 €
cadascun. Els pagaments es faran a càrrec de les partides pressupostàries
D/226000900/R2017G/G00/UPZ108SI
i
D/226000900/C2018G/G00/UPZBV01C
(CEGE 2584MA00235000) del pressupost de 2018 de la Universitat de Barcelona,
per la qual cosa queda garantit el seu pagament.
2. Sol·licitants
Podran sol·licitar aquests ajuts els alumnes que, d’acord amb la situació exigida,
s’hagin matriculat en el màster de Matemàtica Avançada en el curs 2018-2019.
3. Recollida, lloc de presentació i termini per a la presentació de sol·licituds
3.1 Sol·licituds: Els impresos per a les sol·licituds es podran recollir a la Secretaria
d’Estudiants i Docència de la Facultat i a la plana web de la Facultat.
3.2 Lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds s’han de presentar a la
Secretaria d’Estudiants i Docència d’aquesta Facultat o en qualsevol registre de la
UB. També es poden presentar a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
3.3 Termini de presentació de les sol·licituds: Del 18 de setembre al 19 d’octubre de
2018.
4. Documentació
Amb les sol·licituds caldrà presentar obligatòriament la documentació següent:
4.1 Certificació acadèmica personal on constin les qualificacions de les assignatures
amb la mitjana ponderada, a efectes de sol·licitud de beca (original o fotocòpia
compulsada). En cas d’alumnes provinents de la UB serà suficient un expedient
acadèmic amb la mitjana ponderada.
4.2 Currículum (segons model normalitzat).
4.3 Fotocòpia del full de la matrícula del curs 2018-19.
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Qualsevol falsedat o omissió en les dades exposades a la sol·licitud suposarà
l’exclusió del sol·licitant.
5. Criteris per a la concessió
Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:
- Expedient acadèmic del sol·licitant.
- Currículum.
6. Avaluació
Les sol·licituds seran examinades i avaluades d’acord amb els criteris establerts, per
la Comissió coordinadora del màster, la qual elevarà la proposta de resolució dels
ajuts al degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Abans de procedir a
l’avaluació, si la Comissió observa defectes materials corregibles en la documentació
o informació presentada per algun sol·licitant, concedirà un termini de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional d’admesos i
exclosos, per tal que aquest esmeni els defectes que s’indicaran. La llista provisional
d’admesos i exclosos a participar a la convocatòria es publicarà durant la primera
quinzena de novembre i la definitiva d’admesos i exclosos durant la segona quinzena
de novembre.
La publicació de les llistes d’admesos i exclosos a la convocatòria (provisional i
definitiva) es farà al tauler d’anuncis de beques i ajuts d’aquesta Facultat i a la pàgina
web www.mat.ub.edu.
7. Lliurament dels ajuts
La comunicació dels ajuts concedits es realitzarà mitjançant l’exposició pública de la
resolució de concessió dels ajuts. El pagament es durà a terme abans del 31 de
desembre de 2018.
L’ajut concedit no podrà ser superior a l’import de matrícula abonat pel beneficiari.
8. Incompatibilitats
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut de matrícula rebut per al
mateix curs de màster. El beneficiari de l’ajut es compromet a retornar l’import íntegre
de l’ajut en cas d’obtenir, al llarg del curs 2018-2019, una altra beca que inclogui el
finançament de la matrícula del màster. En qualsevol d’aquests casos la Comissió
coordinadora del màster podrà atorgar la beca al sol·licitant més ben situat segons
els criteris d’adjudicació de l’ajut.
Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a assistir a les classes i activitats del
màster, com també a presentar-se a totes les proves i avaluacions establertes amb la
finalitat d’obtenir el títol.
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Es competència del degà l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació
d’aquesta convocatòria.

Barcelona, 17 de setembre de 2018

Carles Casacuberta
Degà

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat,
d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta
resolució, segons el que estableix l'article 46 de la Llei esmentada. També es pot interposar qualsevol altre recurs
que considerin procedent.
No obstant això, poden optar per interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar de
l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb allò
que disposen els articles 30, 123 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu
mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
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