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ANUNCI
Als efectes de coneixement general es fa públic que, en data 23 de març de 2018, per resolució
de regidora delegada de Comunicació i Imatge de l’Ajuntament de Granollers, núm. E2070/2018, s’ha aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el concurs per seleccionar
les persones que proposarà Granollers per participar, en representació de la ciutat, en el procés
de selecció que farà Mayors for Peace per assistir al curs ‘Hiroshima and Peace’ a la
Universitat d’Hiroshima (Japó), del 31 de juliol al 10 d’agost, en representació de Granollers, el
text íntegre de les quals es transcriu a continuació:
«Bases del concurs de mèrits per seleccionar les persones que proposarà Granollers per
participar, en representació de la ciutat, en el procés de selecció que farà Mayors for Peace per
assistir al curs ‘Hiroshima and Peace’ a la Universitat d’Hiroshima (Japó), del 31 de juliol al 10
d’agost, en representació de Granollers.
L’Ajuntament de Granollers convoca les persones que vulguin representar la ciutat en el curs
intensiu 'Hiroshima and Peace' que tindrà lloc a la Universitat d'Hiroshima, entre el 31 de juliol
al 10 d’agost d’enguany, a presentar la seva candidatura.
Mayors for Peace atorgarà un total de 8 beques, 2 per a persones de Japó i 6 per a persones
provinents de la resta del món. La selecció final l’efectuarà la Secretaria Internacional de
Mayors for Peace a Hiroshima, d’entre els candidats proposats per les ciutats membres.
La beca que ofereix l'organització Mayors for Peace cobreix el viatge, allotjament i dietes durant
els dies de l'estada, així com la participació en totes les activitats incloses en el programa i
materials. No es cobreixen les despeses de cap acompanyant ni altres despeses no
especificades (assegurança de viatge, extres, etc.)
2. Condicions dels candidats
- Persones de Granollers que tinguin entre 18 i 40 anys l'1 de juliol de 2018
- Tenir el nivell B2 de llengua anglesa o superior
11775341233512237744 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
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1. Objecte de la Convocatòria

- Que hagin cursat, com a mínim, el primer any d’estudis universitaris
- Que estiguin interessades en la cultura de pau
3. Requisits i documentació que cal presentar
- Les persones interessades cal que presentin una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en
endavant OAC, (C/ de Sant Josep núm 7), o bé virtualment a través de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.granollers.cat)
- La data límit per presentar les sol·licituds és el 6 d'abril de 2018
- Documentació que cal adjuntar:
· Instància, indicant totes les dades personals i de contacte, així com la voluntat de
participar en el concurs de mèrits i el coneixement i acceptació d’aquestes bases.
·Un text, d’un màxim de 4 fulls DIN-A-4 en anglès, que consti d'una presentació
personal i on s’expliquin les raons per les quals desitja participar en el curs intensiu
'Hiroshima and Peace' en representació de Granollers, així com els principals
arguments del projecte de pau de la ciutat.
· Acreditació del nivell B2 o superior de llengua anglesa.
.Títol universitari o acreditació que, com a mínim, s’ha cursat o s’està cursant el primer
any d’estudis universitaris.
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· Cal que la persona sol·licitant deixi palès que assumeix la responsabilitat, cas que
sigui el candidat/a guanyador/a, de fer d’ambaixador/a de la ciutat de Granollers a
Hiroshima.
· D’aquest text se’n lliurarà una còpia en format paper i una altra en format electrònic
(arxiu PDF). En cas que es presenti la sol·licitud en paper i a través de l’OAC, es pot
adjuntar l’esmentat arxiu en pdf en un suport físic electrònic (pendrive o CD/DVD) o
enviar-lo per correu electrònic a l’adreça info@alcaldesperlapau.cat.
4. Valoració de candidatures
- Un jurat format per persones expertes en cultura de pau i memòria històrica valorarà els
treballs i seleccionarà un màxim de 3 finalistes per participar del procés de selecció final que es
realitzarà des de la Secretaria Internacional de Mayors for Peace.
- Els diferents jurats tindran en compte tant el contingut del treball presentat com la capacitat
dels candidats/tes de comunicar-se en anglès.
- Les persones seleccionades per Granollers participaran del procés de selecció final que es
realitzarà des de la Secretaria Internacional de Mayors for Peace, qui seleccionarà 6 persones
de països d'arreu del món i 2 japoneses.
- Si alguna de les persones seleccionades per Granollers resulta ser guanyadora del procés de
selecció final dut a terme per l'organització Mayors for Peace, aquesta representarà Granollers
en el curs intensiu 'Hiroshima and Peace' del 31 de juliol al 10 d'agost.
- Durant el mes de setembre, lliurarà una memòria sobre la seva participació i les conclusions
del curs.
6. Observacions
- La persona guanyadora gestionarà els detalls de la seva participació directament amb el
Secretariat d’Alcaldes per la Pau a Hiroshima i l'Ajuntament de Granollers. En l'esmentada
gestió s'inclou, si s'escau, l'avançament de les despeses del viatge.
- La convocatòria podrà quedar deserta si cap de les candidatures presentades supera els
barems de valoració del jurat.
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5. Execució i seguiment

- La participació en la convocatòria d’aquesta beca implica l’acceptació d’aquestes bases i de la
resolució del jurat.»
Granollers, 26 de març de 2018

La Secretària General

Signat digitalment per TCAT P
CATALINA DOLORES VICTORY
MOLNE - DNI 42943310X
Data: 26/03/2018 12:38:12
Granollers, 26/03/2018

