
RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA D’UN AJUT DE MATRÍCULA
PER AL MÀSTER DE MATEMÀTICA AVANÇADA. CURS 2020-
21

L’Institut  de  Matemàtica  de  la  Universitat  de  Barcelona  (IMUB)  vol  promocionar,
fomentar i potenciar l’estudi de les matemàtiques a nivell de postgrau i, amb aquesta
finalitat, finança diversos ajuts de matrícula per al màster de Matemàtica Avançada.

Per tot l’anterior,

RESOLC

Únic. Convocar un ajut de matrícula per al màster de Matemàtica Avançada del curs
2020-21,  adreçat a la persona que tingui la beca Màster+ UB, d’acord amb les
bases següents:

Base 1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’un ajut de matrícula per al
màster de Matemàtica Avançada del curs 2020-21, a la persona amb beca Màster+
de l’IMUB.

Base 2. Import
L’import total destinat a cada ajut és de 2.790 €. El pagament es farà a càrrec de la
partida  pressupostària  2586MA01128000  D/687000300/C2020A/G00 EFUP0JA016
UP0JA016 del pressupost de 2020 de la Universitat de Barcelona, per la qual cosa
queda garantit el seu pagament.

Base 3. Requisits de la persona sol·licitant
Podrà  sol·licitar  aquest  ajut  la  persona  que  s’hagi  matriculat  en  el  màster  de
Matemàtica Avançada en el curs 2020-21 i hagi obtingut beca Màster+ UB a l’IMUB
el curs 2020-21.

Base 4. Sol·licitud
L’imprès de sol·licitud es podrà obtenir a la web de l’IMUB.

La sol·licitud, degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant, s’ha de
presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència d’aquesta Facultat o a qualsevol
registre de la UB. També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article
16.4 de la  Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  de procediment  administratiu  comú de les
Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de novembre al 13 de desembre de
2020.
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Base 5. Documentació
Amb la sol·licitud caldrà presentar obligatòriament la documentació següent:

a) 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 el cas d’alumne provinent de la UB serà
suficient un expedient acadèmic amb la mitjana ponderada.

b) Currículum (segons model normalitzat)
c) Fotocòpia del full de la matrícula del curs 2020-21

Qualsevol  falsedat  o  omissió  en  les  dades  exposades  a  la  sol·licitud  suposarà
l’exclusió de la persona sol·licitant.

Base 6. Adminissió
La presentació de la sol·licitud fora del termini  establert  a la  base 4 comporta la
inadmissió.

La llista provisional d’admesos i exclosos detallarà els defectes materials esmenables
en la documentació i es 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  a
l’esmena.

La llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria es publicarà durant la
segona quinzena de desembre i la definitiva durant la segona quinzena de gener, i es
farà al web de l’IMUB.

Base 7. Criteris per a la concessió
L’ajut es concedirà en funció dels criteris següents:

a) L’expedient  acadèmic  de  la  persona  sol·licitant,  que es  valorarà  amb una
puntuació màxima de 3 punts

b) El  currículum  vitae  de  la  persona  sol·licitant,  que  es  valorarà  amb  una
puntuació màxima de 2 punts

Base 8. Comissió de valoració i resolució
La sol·licitud serà examinada i avalada d’acord amb els criteris establerts, per una
Comissió de selecció, anomenada pel director  de l’IMUB, que elevarà la proposta de
resolució de l’ajut al Consell de direcció de l’IMUB.

El Consell de direcció de l’IMUB resoldrà la convocatòria, la resolució de la qual es
publicarà al web de l’IMUB.
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Base 9. 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 el mes de març de
2021.

Els ajuts concedits no podran ser superiors a l’import dels crèdits matriculats abonat
per la persona beneficiària.

Base 10. Incompatibilitats
Aquest  ajut  és  incompatible  amb qualsevol  tipus  d’ajut  de  matrícula  rebut  per  al
mateix  curs  de  màster  el  curs  2020-21.  La  persona  beneficiària  de  l’ajut  es
compromet a retornar l’import íntegre de l’ajut en cas d’obtenir, al llarg del curs 2020-
21, un altre ajut que inclogui el finançament de la matrícula dels màster, llevat que
l’altre  ajut  obtingut  no  cobreixi  l’import  total  dels  crèdits  matriculats,  cas  en  què
aquest ajut es concedirà per un import igual a la diferencia entre l’import dels crèdits
matriculats i l’altre ajut obtingut.

La persona beneficiària de l’ajut es compromet 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.

Base 11. Aclariment
El  director  de  l’IMUB  resoldrà  qualsevol  dubte  en  la  interpretació  d’aquesta
convocatòria.

Barcelona,  20 de novembre de 2020

Joaquim Ortega
Director de l’IMUB

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 contenció administratiu de
Barcelona en el termini de 2 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 20, 123 i concordants de la Llei 29/2015, 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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