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CONVOCATÒRIA DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT DE 
DRET DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

 
BASES 
 

El degà de la Facultat de la Facultat de Dret, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la 

Universitat de Barcelona (UB) i d’acord amb el que disposa el Reglament de beques de col·laboració 

aprovat pel Consell de Govern amb data 6 de juliol de 2004, ha aprovat les bases que hauran de regir 

la concessió de beques de col·laboració de la Facultat de Dret. 

 

 

BASE I. Convocatòria 
 

Es convoquen dues beques de col·laboració amb l’Editorial Aranzadi a la Facultat de Dret. 

 

El règim de les activitats de col·laboració és el següent: 

 

1. El període de col·laboració, la dedicació, l’horari i la dotació econòmica de la beca s’especifica a 

l’annex d’aquesta convocatòria. A la dotació econòmica s'aplicarà la retenció d'IRPF 

corresponent.  

 

2. La percepció econòmica d'aquesta beca serà proporcional al període en què realment s'hagi 

prestat la col·laboració. 

 

 
BASE II. Requisits i mèrits 
 

L’alumnat que sol·liciti aquesta beca haurà de tenir els requisits següents: 

 

Requisits generals 

 

1. Ser estudiant de la UB durant el curs acadèmic 2008/2009 i continuan sent-t’ho  el curs 

2009/2010. 

 

2. No haver gaudit d’una beca de col·laboració en les mateixes tasques durant més de dos anys 

acadèmics o més de 22 mesos durant els cursos immediatament precedents al de la convocatòria 

en el mateix centre. 

 

3. Tenir un mínim de 30 crèdits  superats en l’ensenyament de què l’alumne o l’alumna es matricula, 

a excepció dels estudiants que inicien un cicle (primer o segon), o quan es tracti d'una matrícula 

semestral. Els/les estudiants de tercer cicle només cal que compleixin la condició d'estar 

matriculats en un programa de doctorat, postgrau o mestratge o tenir la condició d'estudiants de 

doctorat de la Universitat de Barcelona, segons el que estableixi el Consell de Govern en matèria 

de tutela de doctorat.  
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4. Matricular-se d’un mínim de 30 crèdits o d’un nombre inferior si amb aquesta matriculació es 

finalitza l’ensenyament, o bé, si es tracta d'una matrícula semestral,  cursar estudis de tercer cicle, 

o bé estar afectat pels requisits de pas del 1r al 2n cicle d’un pla d’estudis, o haver optat per la via 

lenta de permanència (via de temps parcial). 

 

Requisits específics i mèrits 

 

Els que s’indiquen a l’annex d’aquesta convocatòria. 

 

 
BASE III. Tramitació 
 

L’alumnat que vulgui sol·licitar aquesta beca haurà d’omplir l’imprès normalitzat de sol·licitud que es 

facilitarà a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Dret, en horari de matí de 9 a 14 hores de 

dilluns a divendres i a l'adreça web de la Facultat de Dret: 

www.ub.edu/dret/org/administracio/afers_generals.htm 

 

L’imprès normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació indicada a la Base IV, s’hauran de 

presentar a qualsevol dels registres generals d’aquesta Universitat fins al dia 8 de juny de 2009.  
 
 
BASE IV. Documentació 
 

Documentació a presentar per sol·licitar la beca: 

 

� Imprès normalitzat de sol·licitud. 

� Fotocòpia del  DNI o NIE. 

� Full de matrícula del curs 2008-2009 i declaració o promesa de matrícula 2009/2010. 

� L’expedient acadèmic dels estudis universitaris cursats, que haurà d’incloure totes les 

qualificacions de les diferents convocatòries. Els alumnes matriculats en ensenyaments 

homologats i propis que s'imparteixin en facultats o escoles de la Universitat de Barcelona (no 

en centres adscrits) no han de presentar aquest certificat, ja que serà inclòs pel servei 

corresponent. 

� El currículum, ajustat al model que es faciliti amb les bases, en què s’especifiquin la condició 

d'estudiant de la UB, la formació i l’experiència pràctica que es desitgi fer valer, acompanyat 

necessàriament de l’oportuna documentació acreditativa dels requisits exigits a la convocatòria 

i dels mèrits al·legats.   

 

Si es considera necessari als efectes del que s’especifica a la Base VI, es pot adjuntar la 

documentació següent: 

 

� Documentació acreditativa de la situació personal/familiar que al·legui el sol·licitant. 

� Document acreditatiu de la minusvalidesa, si escau. 

� Certificat d’empadronament, si escau. 

 



 

 
 
 

Administració de Dret 

Oficina d’Afers Generals 

 

Av. Diagonal, 684 

08034 Barcelona 

Tel. 93 402 18 41 
 
 

 

 3 

 
 

BASE V. Comissió de Valoració 
 

1. El degà de la Facultat de Dret nomenarà una Comissió de Valoració que estarà constituïda per: 

 

President: El degà de la Facultat de Dret o persona en qui delegui . 

Vocals: Un representant de l’òrgan o unitat que va tenir la iniciativa de la convocatòria de la 

beca de col·laboració. 

Un representant dels estudiants, nomenat pel Consell d’Estudiants. 

Secretari: Un membre del personal d’administració i serveis del Centre, que tindrà veu però no 

vot. 

 

2. La Comissió, en el termini màxim de 45 dies a partir de l’últim assenyalat a les bases per a la 

presentació de sol·licituds, trametrà les sol·licituds presentades, amb la documentació que s’hi 

adjunti, l’acta de la sessió i les propostes d’adjudicació que consideri pertinents al degà de la 

Facultat de Dret. 

 

En el termini màxim de deu dies, a partir de la data de l’avaluació, el degà de la Faculta de Dret  

resoldrà l’adjudicació de la beca.  

 

3.  L’alumnat que no hagi obtingut beca podrà formar part d’una llista d’espera. 

 

En el cas que es produeixi una renúncia, el degà de la Facultat de Dret podrà concedir la beca a una 

persona de la llista d’espera.  

 

 

BASE VI. Selecció 
 

1. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents: 

 

a) Expedient acadèmic: Les qualificacions es valoraran ponderant les notes de l’expedient acadèmic 

tal com ho va aprovar el Consell de Govern, i d'acord amb el que estableix l'art. 5.1 del Reglament 

de Beques de Col·laboració. A l’alumnat de 3r cicle se li ponderarà l’expedient de llicenciatura. 

 

b) Criteris de caràcter familiar i personal: En les propostes d’adjudicació, els criteris de caràcter 

familiar i personal es valoraran fins a un màxim de tres punts. 

 

c) Residència: Es puntuarà amb 1 punt l’alumnat que, per motius dels seus estudis universitaris, hagi 

de desplaçar-se del seu domicili familiar, sempre que aquest estigui a més de 60 km, i establir la 

seva residència a la localitat d’estudi. 

 

d) Idoneïtat dels candidats: La Comissió de Valoració podrà avaluar la idoneïtat dels candidats 

segons el seu currículum o mitjançant una entrevista, si s’escau, fins a un màxim de 8 punts. 

 

e) Factor de rendiment (N): per valorar el factor de rendiment s'aplicarà la fórmula següent: 

 

N = 4 x  Total crèdits superats 

  Total crèdits matriculats 
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2. La puntuació final per a cada candidat és el resultat de la suma directa dels cinc indicadors anteriors. 

 

3. La resolució de l’adjudicació es publicarà al tauler d’anuncis de l’Administració de   Dret i a 

l'adreça web: www.ub.edu/facdt/mafersgenerals.html. 

 

 

BASE VII. Lliurament de credencials i documentació 
 

1. Una vegada s’hagi resolt la convocatòria, el degà de la Facultat de Dret expedirà a favor de la 

persona proposada la credencial corresponent, la qual tindrà els efectes d’acreditar la condició de 

becari. 

 

2. Caldrà entendre que la persona adjudicatària de la beca de col·laboració hi renuncia 

voluntàriament si, en el termini establert a la resolució, no es presenta a l’Oficina d’Afers Generals 

de l’Administració de Dret a l’efecte de retirar la credencial de persona beneficiària d’una beca de 

col·laboració. En aquest cas, es concedirà la beca a la primera persona de la llista d’espera, d’acord 

amb el que s’ha indicat a la Base V. 

 

3. Els adjudicataris hauran d'omplir el quadern de becari, que els serà facilitat per l’Oficina d’Afers 

Generals de l’Administració de Dret, i fer entrega de la documentació indicada per tal de poder 

percebre l'import econòmic de la beca. 

 

4. Els adjudicataris estrangers, per poder percebre l'import de la beca, s'hauran d'acreditar mitjançant 

el NIE o Targeta d'Estudiant  i tindran una retenció del 25 % (IRPF no residents) si no han estat 

residents durant més de 183 dies durant l'any natural. Quan el període d'estada sigui superior a 183 

dies dintre de l'any natural, es practicarà una retenció mínima del 2% (IRPF de residents fiscals), 

que podrà ser superior d'acord amb l'import i durada de la beca. La devolució d'aquesta retenció, si 

s'escau, només podrà sol·licitar-se directament a l'Agència Tributària. 

 

 

BASE VIII. Activitats de col·laboració 
 

1. Les activitats de col·laboració de la beca s'especifiquen a l'annex d'aquesta convocatòria. 

 

2. El becari o la becària podrà dirigir un escrit de queixa adreçat al degà de la Facultat de Dret en el 

cas que, segons el seu judici, es produeixi qualsevol transgressió del contingut de la col·laboració. 

 

 

BASE IX. Obligacions 
 

1. El becari o la becària haurà de tenir la condició d’estudiant de la UB durant tot el temps que 

gaudeixi de la beca. 

 

2. El becari o la becària prestarà la seva col·laboració segons l’horari especificat a l’annex d’aquesta 

convocatòria. 
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3. Sobre tasques concretes, horaris, permisos i qualsevol altre tema relacionat amb la prestació de la 

col·laboració per part del becari o la becària, decidirà el responsable de la unitat on estigui destinat  

el becari  o la persona que delegui. Haurà de tenir en compte, però, el que s’estableix al Reglament 

de beques de col·laboració de la UB. 

 

4. El responsable de la unitat on estigui destinat el becari o la persona que delegui vetllarà pel 

compliment de les obligacions assignades a la persona col·laboradora i comunicarà al degà del 

Centre els possibles casos d’incompliment i altres circumstàncies als efectes d’obertura 

d’expedient i revocació, si escau, de la beca concedida.  

 

5. En cas de renúncia a la beca, el becari o la becària només tindrà dret a la percepció de la quantitat 

deguda pels dies en què va prestar la col·laboració, fins a la data de renúncia. L'adjudicatari de la 

beca haurà d'omplir l'imprès formalitzat de renúncia de la beca i fer entrega de la credencial de 

becari en el termini màxim de 5 dies des de la data en què ha deixat de col·laborar.  

 

 
BASE X. Revocació 
 

L’adjudicació d’aquesta beca, se n’hagi o no abonat l’import mensual, podrà ser revocada, amb la 

tramitació prèvia del corresponent expedient, per les següents causes: 

 

1. Si, d’acord amb les bases de la convocatòria, no s’inicien o no s’executen continuadament les 

tasques encomanades, o si la qualitat aconseguida és insuficient. 

 

2. Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les activitats de col·laboració descrites a les 

Bases VIII i IX d’aquesta convocatòria o qualsevol de les obligacions assumides en acceptar la 

beca. 

 

3. Quan concorrin d’altres circumstàncies que afectin l’adequat desenvolupament de les tasques 

encomanades. 

 

4. En cas d’absència justificada de l’adjudicatari/a per malaltia, quan aquesta es prolongui durant 

un temps superior al 20% de la duració total de la beca. 

 

5. Altres causes de revocació previstes a l’ordenament jurídic. 

 

 

BASE XI. Incompatibilitats 
 

El benefici de la beca de col·laboració és incompatible amb: 

 

a) La prestació de qualsevol tipus de treball remunerat per compte d’altri i sota dependència aliena o 

de la pròpia universitat , sotmesa a la normativa jurídicolaboral o administrativa. 

 

b) La prestació de serveis sotmesos a la normativa estatutària o funcionarial per compte de qualsevol 

administració pública. 
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c) L’exercici de qualsevol activitat comercial, industrial o professional per compte propi o el fet de 

tenir-ne la titularitat. 

 

d) El gaudiment de qualsevol altra beca o ajut que comporti una prestació de col·laboració, a excepció 

de les beques que, sent-ne beneficiaris estudiants de doctorat, comportin tasques de recerca 

relacionades amb l’objecte de la seva tesi. En aquests casos, l’import total del benefici econòmic 

que comportin les beques o els ajuts no serà superior al de les beques de formació de personal 

investigador convocades per l’Administració. En aquest supòsit, el becari haurà de sol·licitar 

l’autorització de compatibilitat al degà del Centre. 

 

Les persones adjudicatàries d’una beca de col·laboració han de comunicar immediatament al degà 

de la Facultat de Dret el fet que hagi sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat o la pèrdua 

d’algun dels requisits necessaris per gaudir de la beca. En aquests casos, degà de la Facultat de Dret 

disposarà l’extinció de la beca. 

 

 

BASE XII. Règim jurídic 
 

En cap cas, el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes jurídicolaborals entre la persona 

beneficiària i la UB. 

 

 

BASE XIII. Difusió 
 

Les bases d’aquesta convocatòria seran publicades al tauler d’anuncis de l’Administració de Dret i 

l’adreça web www.ub.edu/dret/org/administració/afers_generals.htm en un termini màxim de 10 dies 

a partir de l’aprovació de la resolució de la convocatòria per part del degà de la Facultat de Dret. 

 
 

BASE XIV. Aclariment 
 

Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de beques de col·laboració aprovat pel Consell de 

Govern de la UB amb data 6 de juliol de 2004, el qual està a disposició de l’alumnat que vulgui 

consultar-lo, així com a l'adreça web: www.ub.es/acad/beques/col.laboracio. 

 

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del degà de la 

Facultat de Dret. 

 

L’alumnat se sotmet a les prescripcions de les bases de la convocatòria i a les disposicions del 

Reglament esmentat pel sol fet de presentar la sol·licitud. 
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BASE XV. Recursos 
 
Contra aquesta resolució que aprova les bases de la convocatòria, 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, es pot 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 data de publicació de la resolució, segons el 

que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es 

consideri procedent. No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar un recurs 

de reposició contra aquesta resolució en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de la 

notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el recurs 

contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 

d’acord amb el que disposen els article 116 i següents 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 

 

 

Barcelona,  20 de maig de 2009 

 

El degà de la Facultat de Dret 

 

 

 

 

 

 

   

Enoch Albertí Rovira 
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BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT DE DRET 

 
 
ANNEX  
 
Codi:  
FD 2009/07 
 
Unitat que proposa la beca:  
Facultat de Dret 
 
Nombre de beques:  
1 
 
Responsable:  
Dr. Enoch Albertí 
 
Lloc on es prestarà la col·laboració:  
Aula Aranzadi, Biblioteca de la Facultat de Dret 
 
Període de col·laboració:  
10 mesos, de l’01/09/09 al 30/06/2010  
Dedicació:  
15 hores setmanals 
 
Horari:  
Mati, de 10 a 13 hores, de dilluns a divendres  
 
Dotació econòmica:  
278€ mensuals per beca, sobre els quals s’aplicarà la retenció  d’IRPF que 
correspongui 
 
Descripció de l’activitat de col·laboració:  
Facilitar la búsqueda i consulta de productes Aranzadi a alumnes, professors i 
investigadors. 
 
Requisits específics:  
Ésser alumne de segon o tercer cicle d’algun dels ensenyaments adscrits a la 
Facultat de Dret.  
Es valorarà la seva idoneïtat mitjançant una entrevista personal. 
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BECA DE COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT DE DRET 

 
 
ANNEX  
 
Codi:  
FD 2009/08 
 
Unitat que proposa la beca:  
Facultat de Dret 
 
Nombre de beques:  
1 
 
Responsable:  
Dr. Enoch Albertí 
 
Lloc on es prestarà la col·laboració:  
Aula Aranzadi, Biblioteca de la Facultat de Dret 
 
Període de col·laboració:  
10 mesos, de l’01/09/09 al 30/06/2010 (exxlòs agost) 
 
Dedicació:  
15 hores setmanals 
 
Horari:  
Tardes de 17 a 20 hores, de dilluns a divendres  
 
Dotació econòmica:  
278€ mensuals per beca, sobre els quals s’aplicarà la retenció  d’IRPF que 
correspongui 
 
Descripció de l’activitat de col·laboració:  
Facilitar la búsqueda i consulta de productes Aranzadi a alumnes, professors i 
investigadors. 
 
Requisits específics:  
Ésser alumne de segon o tercer cicle d’algun dels ensenyaments adscrits a la 
Facultat de Dret.  
Es valorarà la seva idoneïtat mitjançant una entrevista personal. 
 
 




