ANNEX
Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a la concessió de beques
per prestar assistència econòmica a persones amb altes capacitats i talent, però amb
recursos limitats que els impedeixen costejar les despeses de la seva formació en l’àmbit
universitari, finançades per la FUNDACIÓ PRIVADA M. ROSA SANS TINTÓ.

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment de convocatòria pública,
competitiva i en règim de lliure concurrència per a la concessió de beques entre
l’alumnat de la comarca de la Garrotxa, per prestar assistència econòmica a alumnes
amb altes capacitats i talent; però amb recursos limitats que els impedeixen costejar les
despeses de la seva formació en l’àmbit universitari.
D’acord amb la finalitat fundacional de la Fundació M. Rosa Sans Tintó, es tenen en
compte, per a l’adjudicació de les beques, els criteris de capacitat d’aprenentatge de
l’alumne, que acredita el seu expedient acadèmic, i el de la situació econòmica de la
unitat familiar.

2. Modalitat de beca
Beca per cursar estudis de grau en universitats públiques.

3. Durada de la beca i període de gaudiment
Les beques que es concedeixin en el marc d’aquesta convocatòria pública es gaudiran
dintre del període comprès en la convocatòria, segons el calendari de la universitat. La
beca serà renovable anualment, fins a la finalització dels estudis, en funció dels resultats
acadèmics i del seguiment de la situació econòmica de la unitat familiar.
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Els beneficiaris hauran d’iniciar els estudis pels quals han obtingut la beca a l’inici del
curs acadèmic de l’any de concessió d’aquesta.

4. Requisits de les persones que hi participin
Podran ser beneficiaris de les beques els estudiants que compleixin els requisits
següents, en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds:
a) Estar empadronat o haver estat empadronat a la comarca de la Garrotxa els dos
últims anys.
b) Ser estudiant de segon curs de batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau
superior i haver obtingut una nota mitjana mínima de 8 sobre 10 en l’expedient acadèmic
en finalitzar els estudis.
c) Estar autoritzat pels pares/mares o tutors legals en el cas de participants menors
d’edat.

5. Dotació i nombre de beques que es determinaran en cada convocatòria
5.1. El finançament de les beques atorgades es farà amb càrrec al pressupost de la
Fundació M. Rosa Sans Tintó, per l’import màxim que es fixi en cada convocatòria.
La dotació individual de cada beca es determinarà tenint en compte els conceptes
següents:
a) Despeses de matrícula i taxes obligatòries.
b) Despeses en concepte d’allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent
durant el període.
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5.2. En cap cas es faran efectius imports que siguin superiors al de la beca inicialment
concedida, ja sigui per altres despeses sobrevingudes o per conceptes que no siguin
els que es relacionen en la base anterior.
5.3. La Fundació pot fixar topalls o imports màxims per a conceptes com l’allotjament i
la manutenció.
5.4. El pagament de la beca es farà directament a la persona beneficiària, als tutors o
als causants de la despesa mitjançant transferència bancària.
Despeses com la matrícula o altres despeses que es puguin originar per avançat es
podran pagar en forma de bestreta i la part restant es dividirà durant l’any.

6. Selecció de les persones aspirants
6.1. Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte l’expedient acadèmic i la
situació econòmica.

a) Expedient acadèmic. Els criteris valoratius seran els següents:
Puntuació
Rendiment acadèmic general i específic:
Qualificació mitjana de 10: 30 punts
Qualificació mitjana de 9,50 a 9,99: 25 punts
Qualificació mitjana d’entre 9 i 9,49: 20 punts
Qualificació mitjana d’entre 8 i 8,99: 15 punts
La Fundació inclourà una entrevista personal, prèvia a la concessió de la beca.

3

b) Situació econòmica:
Puntuació
1. Ingressos familiars ponderats en relació amb el nombre d’integrants de la unitat
familiar, sense excloure pagues extres, comparats amb el darrer Indicador de Renda de
Suficiència català (IRSC) aprovat per la Generalitat de Catalunya.
2. La Fundació pot acordar la utilització d’un altre índex de referència que estigui
legalment aprovat, com pot ser l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples estatal
(IPREM).

TAULA BÀSICA
Ingressos familiars fins a 3 vegades l’IRSC: 20 punts
Ingressos familiars entre 3 i 5 vegades l’IRSC : 15 punts
Ingressos familiars superiors a 5 vegades l’IRSC: 10 punts
Les referències a l’IRSC, o l’índex de referència que el substitueixi, contingudes en
aquesta base s’hauran d’entendre efectuades a partir de la data de la seva aprovació a
l’índex equivalent que aprovi la Generalitat de Catalunya.

COEFICIENT MULTIPLICADOR EN FUNCIÓ DEL NOMBRE I LA SITUACIÓ DE
COMPONENTS DE LA UNITAT FAMILIAR
La puntuació definitiva s’obtindrà d’aplicar a la puntuació de la taula bàsica un sol dels
següents coeficients multiplicadors:
Si la unitat familiar té 3 membres, el coeficient multiplicador és: 1,0
Si la unitat familiar té 4 membres: 1,5

4

Si la unitat familiar té 5 o més membres: 2,0
Famílies monoparentals : 2,0
Famílies amb descendents, que no siguin el beneficiari, de menys de 25 anys que
estiguin cursant estudis universitaris o de grau superior, sense ingressos propis ,
convisquin o no dins la unitat familiar: 2,0
Existència en la unitat familiar d’algun membre que visqui en el mateix domicili i estigui
afectat per minusvalideses acreditables: 2,0
6.2. En el supòsit d’empat per puntuació, el criteri d’atorgament serà el de menor renda
familiar disponible.

7. Imports màxims de les beques
7.1. L’import màxim de la beca es decidirà en cada convocatòria i s’utilitzarà com a
referència per la a concessió de l’import, les despeses en concepte de matrícula, taxes,
allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent durant el període.
7.2. En el supòsit que la convocatòria quedi deserta, la Fundació podrà acordar que
aquest import s’acumuli per a una altra convocatòria.

8. Sol·licituds i documentació complementària
8.1. El model de sol·licitud es podrà obtenir a la secretaria del centre on el sol·licitant
cursi estudis.
8.2. La sol·licitud, degudament formalitzada, s’haurà de presentar, juntament amb la
documentació complementària que estableix la base 8.4, a la secretaria del centre on el
sol·licitant cursi els seus estudis.
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8.3. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de l’anunci de
la convocatòria, i finalitzarà en el termini de 30 dies naturals.
8.4. Juntament amb l’imprès de sol·licitud, les persones que hi participin hauran
d’aportar la documentació complementària següent:
a) Fotocòpia del DNI
b) Volant d’empadronament de convivència
c) Declaració de renda de la unitat familiar
d) Certificat emès pel centre educatiu de les notes fins al moment de la sol·licitud.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar els
que consten en el volant d’empadronament de convivència amb el següent grau de
parentiu: el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; el/la sol·licitant; els germans solters
menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar o els de més edat quan es tracti
de disminuïts físics, psíquics o sensorials.
En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es
consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la persona a què estigui unida
en anàloga relació, com també els fills, si n'hi ha.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre
computable el que no convisqui amb la persona sol·licitant de l'ajut, sens perjudici que
en la renda familiar s'inclogui la seva contribució econòmica. No obstant això, tenen la
consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o la persona unida per
anàloga relació les rendes i el patrimoni del qual s'inclouen en el còmput de la renda i el
patrimoni familiar.
Per al còmput del nombre de membres de la unitat familiar es tindran en compte els
ascendents, altres familiars o altres persones sense parentiu que convisquin en el
domicili quan s’acrediti documentalment que no disposen de cap tipus de renda.
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Es considera que un estudiant és independent si té uns ingressos mensuals iguals o
superiors al salari mínim interprofessional (SMI) en l’exercici econòmic que serveix de
referència per a l’estimació de la renda familiar disponible i acredita la propietat o
titularitat del lloguer del seu domicili.
S’haurà de declarar com a renda familiar disponible la que resulti del darrer exercici de
l’IRPF tancat, en el supòsit que sigui obligatori fer la corresponent declaració.
El supòsit en el qual no s’ha de fer declaració d’IRPF s’haurà d’acreditar, en el moment
de justificar aquestes dades, mitjançant el corresponent certificat emès per
l’Administració Tributària.

9. Resolució de la convocatòria
La Fundació resoldrà la convocatòria i comunicarà el resultat a les persones escollides
i no escollides en base als criteris establerts. La comunicació es farà per correu ordinari
certificat a les persones beneficiàries inicials i per correu electrònic a les persones
sol·licitants que quedin en reserva i a les no escollides.
Aquest resultat serà inapel·lable.
Les persones que en resultin beneficiàries hauran d’acceptar la beca en el termini que
els atorgui la Fundació i que els serà comunicat juntament amb el resultat del procés.
Així mateix, hauran d’aportar, en el mateix termini o, en qualsevol dels casos, abans de
rebre l’import de la beca, la documentació següent:
a) Autorització dels pares, si escau.
b) Acreditació definitiva del centre educatiu de l’expedient acadèmic.
c) Acreditació de l’admissió a la universitat.
En cas que el beneficiari no accepti la beca o no aporti la documentació requerida dintre
del termini previst, s’entendrà que hi renuncia.
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En cada convocatòria s’establirà una llista de reserva de les sol·licituds que n’hagin
quedat excloses per puntuació i, en el supòsit de revocació de les inicialment concedides
per incompliment de les bases, s’atorgaran les beques per estricte ordre de puntuació.

10. Obligacions dels becats
10.1. Iniciar els estudis universitaris, d’acord amb la sol·licitud presentada, durant el curs
acadèmic de l’any de concessió de la beca.
10.2. Comunicar a la Fundació els certificats de notes corresponents a cada període
lectiu per tal d’avaluar de la continuïtat de la beca.
10.3. Comunicar a la Fundació l’adreça de residència al lloc de destinació i qualsevol
canvi.
10.4. Justificar totes les despeses que hagin estat finançades per la beca.
10.5. Fer constar la Fundació en qualsevol publicació o treball que es pugui derivar dels
estudis finançats per aquesta.
10.6. Col·laborar en la difusió i promoció d’aquestes beques i de la Fundació M. Rosa
Sans Tintó.
10.7. Assistir a les entrevistes personals que sol·liciti la Fundació.

11. Certificat de final de beca
Es pot demanar una memòria i condicionar l’últim pagament a la seva presentació.
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12. Incompatibilitat de la beca
La beca pot ser complementària amb altres beques però, en cap cas, la suma total podrà
ser superior a les despeses derivades dels estudis seleccionats.

13. Incompliment
L’incompliment per part de les persones beneficiàries de les seves obligacions, segons
el que estableixen aquestes bases i, fonamentalment, la desviació dels fons percebuts
a activitats diferents a aquelles que constitueixen la finalitat de la beca, comportarà la
revocació de la beca, la impossibilitat de concórrer a la següent convocatòria i la
devolució dels imports que s’hagin abonat fins al moment al becat.

14. Responsabilitat
La Fundació M. Rosa Sans Tintó no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels
becaris, ni pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers.

15. Interpretació de les bases
La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part de la persona
candidata, l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la Fundació M. Rosa
Sans Tintó pugui prendre quan sorgeixi qualsevol dubte interpretatiu sobre els requisits
i les condicions enunciats en aquestes bases.
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