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OFERTA DE L’ESTUDI, PROPIETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  ALS 
ESTUDIANTS DEL GRAU D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE LA FACULTAT DE 
BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. CURS 
2014--2015 
 
 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ofereix el dret d’utilització de 
l’estudi situat al c. Comerç, núm. 32-34, escala B, entresol 1ª, porta 2na, de Barcelona.  
 
Poden optar-hi els estudiants del Grau d’Informació i Documentació de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. 
 
El període d’utilització comença el 12 de setembre de 2014 i acaba el 30 de juny de 2015. 
 
Aquest estudi, que té capacitat per a una persona, és fruit de la donació que la senyora 
Rosa Ricart i Ribera, bibliotecària,  va fer a la Generalitat de Catalunya, l’any 1986. 
 
 
 
 
Els estudiants que vulguin acollir-s’hi han de reunir els requisits següents: 
 
- Estar matriculat al Grau d’Informació i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació, curs 2014-2015, o en procés de fer-ho*. 
 
- Tenir la residència habitual fora de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
 
Qui hi estigui interessat té de termini fins el dia 28 de juliol per a presentar la 
documentació següent: 
 
- Sol·licitud d’utilització de l’estudi, dirigida a la cap del Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura, i motius d’interès per optar-hi. 
 
- Certificat de residència de fora de Barcelona. 
 
-Currículum Vitae i qualificació: nota de la Prova d’Accés a la Universitat per als alumnes 
de primer curs i nota mitjana de curs per a la resta d’alumnes.   
 
-Declaració de renda 2013 de la unitat familiar, o dels membres de la unitat familiar, amb 
la que convisquin. Aquells alumnes que es declarin emancipats han d'aportar la seva 
declaració de renda 2013 acompanyada dels documents que acreditin aquesta 
emancipació: certificat municipal de convivència i titularitat de l'habitatge on viuen (lloguer 
o propietat). 
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La documentació s’ha de presentar a:  
 
Departament de Cultura 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
Servei de Biblioteques 
Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 3 planta 
08001 Barcelona 
 
 
 
   
Nota:  
 
-El Departament de Cultura es fa càrrec de les despeses de llum, aigua i línia ADSL.  
 
-L’estadant es compromet a deixar l’estudi en el mateix estat en què l’hagi trobat. 
 
-L’estudiant escollit tindrà l’obligació de presentar abans del 31 de juliol de 2015 un estudi 
de biblioteconomia que contribueixi al coneixement del sector bibliotecari.   
 
-L’estudiant, en qualitat d’autor/a del text, cedeix al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, amb caràcter exclusiu, els drets d’explotació del material en 
qualsevol modalitat i suport, i per a tots els països del món i fins que passi a domini 
públic. 
 
* El gaudiment de l’estada al pis durant el curs lectiu va condicionat a la matrícula de 
l’estudiant per al curs 2014-2015. 
 
 
Criteris de selecció: 
 
El procés de selecció tindrà en consideració els següents criteris: 
 

- Distància del lloc de residència de l’estudiant. 
- Nota PAU pels alumnes de 1r curs i nota promig de l’expedient acadèmic per a la 

resta d’alumnes. 
- Nivell d’ingressos de l’estudiant. 

 
 
 
 
  
 
 
Barcelona,   26 de juny  de 2014 
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