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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2013/2014

Finalitat

Fundació Antiga Caixa Manlleu i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
en endavant Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA, ofereix als i les 
estudiants de la Universitat de Vic uns ajuts destinats a fomentar 
la seva participació en programes de mobilitat dins del marc de Co-
operació: Nicaragua, pels estudiants de la Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar, Guatemala i Marroc, pels estudiants de la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. Aquests ajuts tenen 
com a finalitat general pal·liar el cost econòmic que porta associada 
la participació en aquests programes i que pot constituir un obstacle 
important per a molts estudiants a l’hora de plantejar-se la mobilitat 
en el marc de la cooperació.

Dotació

En la convocatòria 2013-2014, els Ajuts Fundació Antiga Caixa Man-
lleu i BBVA a la Cooperació compten amb una dotació total de 6.000€, 
atorgats en ajuts de 300€ i gratificacions addicionals de 100€ per als 
estudiants que tinguin un compte corrent BBVA obert.

Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts són estudiants de la 
Universitat de Vic que participen, durant el curs 2013-2014, en els 
programes de cooperació amb Nicaragua (FCSB), Guatemala i Marroc 
(FETCH), com a pràctiques curriculars en institucions amb les quals 
la UVic tingui signat un conveni de col·laboració acadèmica.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els estudiants que hagin 
obtingut amb anterioritat un ajut Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
BBVA, ni Ajut Unnim Caixa, ni Ajut Caixa Manlleu.  

Presentació de sol·licituds

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar a l’Àrea de Relacions 
Internacionals entre el 5 i el 21 de juny de 2013. Es pot descarregar el 
model de sol·licitud del Campus Virtual de la UVic, apartat de Mobi-
litat i intercanvi. Si l’estudiant vol optar a la gratificació addicional de 
100€ que aporta Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA has de lliurar 
també un document on constin les seves dades personals com a 
titular d’un compte corrent de BBVA.
Per optar a l’ajut Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA, només es 
podrà presentar una sol·licitud per un únic programa d’intercanvi.

Resolució

La resolució es publicarà el 19 de juliol de 2013 a l’apartat de Mo-
bilitat i intercanvi del Campus Virtual. En la resolució, hi constarà el 
centre de l’estudiant, el DNI (3 darreres xifres ocultes), la titulació, les 
dades de l’estada i l’import de l’ajut concedit.

Comissió avaluadora

Els ajuts a la Mobilitat Internacional seran atorgats per una comissió 
formada per representants corresponents de la Universitat de Vic 
amb aquesta finalitat i per a aquesta convocatòria. La Comissió es 
reserva el dret de redistribuir l’import restant de la dotació total a 
candidats de la llista de reserva. La resolució no es podrà recórrer.

Criteris de selecció

S’atorgaran un total de 15 ajuts als i les estudiants que participin en 
el programa de Cooperació amb Nicaragua, Guatemala i Marroc de 
la Universitat de Vic i que tinguin millor expedient acadèmic fins al 
febrer 2013.

Import dels ajuts
L’import total de l’ajut per a cada estudiant i per la totalitat de 
l’estada és de 300€. 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA gratificarà amb 100€ addi-
cionals els estudiants de la UVic que hagin rebut un ajut Fundació 
Antiga Caixa Manlleu i BBVA i que tinguin un compte corrent BBVA 
obert i presentin la documentació acreditativa en el moment de fer la 
sol·licitud.
L’ajut es farà efectiu en dos pagaments:
- Febrer 2014: es podrà cobrar el 70% de l’ajut. Per això, caldrà haver 

assistit prèviament a l’acte de lliurament d’ajuts Fundació Antiga 
Caixa Manlleu i BBVA per recollir el document oficial acreditatiu.

- Juliol 2014: es podrà cobrar el 30% de l’ajut, un cop l’estudiant hagi 
lliurat la documentació oficial acreditativa de la seva estada a 
l’estranger.

Condicions
Les persones beneficiàries de l’ajut han de completar tota la durada 
prevista de l’estada i acomplir els objectius acadèmics del projecte. 
En cas que no s’acompleixin, l’estudiant haurà de retornar l’import de 
l’ajut.
En el cas que l’estudiant no compleixi els terminis de retorn de la 
documentació oficial acreditativa dels ajuts Fundació Antiga Caixa 
Manlleu i BBVA, previ avís a l’estudiant, es procedirà a la suspensió 
temporal automàtica els drets de l’alumne (restricció de l’accés al 
Campus Virtual i impossibilitat de realitzar cap tràmit administratiu).

Renúncia
En el cas que es produeixi alguna renúncia, l’estudiant ho ha de no-
tificar per escrit a l’Àrea de Relacions Internacionals. En aquest cas, 
l’estudiant ha de retornar l’import de l’ajut rebut. La comissió avalua-
dora es reserva el dret de redistribuir aquests diners a candidats de 
la llista de reserva.

Premi Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA  
al millor reportatge

Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA i la Universitat de Vic consi-
deren interessant que les experiències de formació viscudes en el 
marc dels programes de mobilitat de la UVic es difonguin entre la 
comunitat universitària amb l’objectiu d’animar altres estudiants a 
participar-hi. 
Per aquest motiu, Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA premiarà 
amb 1.000€ la millor memòria que presentin els estudiants que hagin 
participat en un programa d’intercanvi el curs 2013-14, independent-
ment de si han estat becats per Fundació Antiga Caixa Manlleu i 
BBVA.
El termini de presentació de la memòria és l’11 de juliol 2014 i s’ha de 
lliurar a l’Àrea de Relacions Internacionals de la UVic.

Condicions
Aquesta memòria no ha d’excedir els 10 minuts, s’ha de lliurar en CD, 
i ha d’exemplificar l’enriquiment personal i professional que ha supo-
sat per a l’estudiant fer una estada d’aquestes característiques. És 
un requisit indispensable que les memòries reflecteixin el contingut 
acadèmic de l’estada, i es donarà preferència a les presentades en un 
format amè i atractiu. 
Totes les memòries quedaran en propietat de la Universitat de Vic, 
que podrà difondre-les per qualsevol mitjà, inclòs internet, i utilitzar-
les per a les seves futures campanyes de promoció i difusió.


