BEQUES FUB UManresa-La Caixa
BEQUES DE COL·LABORACIÓ PRIMER,
CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

SEGON,

TERCER

I

QUART

CURS.

BASE I. CONVOCATÒRIA
Es convoca el concurs de 15 Beques de col·laboració corresponent al curs 2018/19 en
règim de nova adjudicació.
BASE II. CONTINGUT
1.- L’Obra Social “La Caixa” aporta un total de 30.000 euros per a la convocatòria de 15
beques de col·laboració. La dotació econòmica de cada beca és de 2000 euros, que es
destinarà a reduir l’import de la matrícula de la persona beneficiària i es descomptarà de
la matrícula del curs actual. La col·laboració per un període de 270 hores es portarà a
terme a l’Obra Social “La Caixa” o a d’altres institucions que treballen en benefici de la
comunitat. L’obtenció d’aquesta beca és incompatible amb l’adjudicació d’altres beques
convocades per la FUB-UMANRESA en el mateix curs acadèmic.
2.- L’adjudicació de la beca podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que en la
sol·licitud hi ha hagut ocultació, falsejament, alteració de dades o canvis de la situació
econòmica.
3.- Les persones sol·licitants que no hagin estat seleccionades passaran a formar part
d’una llista d’espera per a cobrir el lloc corresponent en cas que es produeixi una vacant.
BASE III. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES SOL·LICITANTS
1.- Estar matriculat/da a qualsevol dels estudis de grau impartits per les Facultats i
Escoles Universitàries de la FUB-UMANRESA durant el curs 2018/19.
2.- No tenir més d’un 15% de crèdits pendents dels cursos anteriors del total de crèdits
matriculats (aplicable als alumnes de 2n, 3r i 4t curs).
3.- Estar matriculat/da del nombre de crèdits equivalent a un curs complet, tret que no
hagi estat possible per causes imputables a la FUB-UMANRESA (en el cas de persones
amb assignatures convalidades o reconegudes).
4.- Tenir una mitjana ponderada de l’expedient acadèmic igual o superior a 7 (aplicable
als alumnes de 2n, 3r i 4t curs).
5.- No estar en possessió d’un altre títol universitari de grau, llicenciatura o diplomatura.
6.- No participar en un programa de mobilitat universitària durant el curs 2018/19.
7.- No estar matriculat a un grau interuniversitari.
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BASE IV. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES
La Comissió de Beques tindrà en compte:
a) Criteris econòmics: els llindars de renda familiar disponible que no es poden
superar són els següents:
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies

d'un membre: 21.800,00 (vint-i-un mil vuit-cents) euros.
de dos membres: 32.100,00 (trenta-dos mil cent) euros.
de tres membres: 39.200,00 (trenta-nou mil dos-cents) euros.
de quatre membres: 44.600,00 (quaranta-quatre mil sis-cents) euros.
de cinc membres: 49.000,00 (quaranta-nou mil) euros.
de sis membres: 52.000,00 (cinquanta-dos mil) euros.
de set membres: 53.300,00 (cinquanta-tres mil tres-cents) euros.
de vuit membres: 55.500,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

A partir del vuitè membre, s'han d'afegir 3.391,00 (tres mil tres-cents noranta-un)
euros per cada membre computable.
Si el sol·licitant es declara independent (si viu sol), ha de justificar fefaentment
aquesta condició mitjançant documents que ho demostri:
• Mitjans econòmics: el sol·licitant haurà de demostrar que té uns ingressos no
inferiors al salari mínim interprofessional per a l’any 2018 (Real Decreto
1077/2017, de 29 de desembre, (BOE 30/12/2017) fixat en 735,90 euros/mes,
essent el còmput anual no inferior a 10.302,60 euros anuals. En cas contrari,
s’entendrà que la independència no està provada i la beca serà denegada.
• Personal: la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat)
corresponent a l’any 2018.
En cas que no es justifiqui la sol·licitud serà objecte de denegació.
b) Criteris acadèmics: per als alumnes de 2n, 3r i 4t es té en compte la mitjana
ponderada de l’expedient acadèmic de l’alumne/a sol·licitant; per als alumnes de
nou accés, es té en compte la nota d’accés en la fase general de les PAU o similars,
o bé la nota mitjana de CFGS, segons el cas.
c) Criteris físics: en cas que els sol·licitants es trobin en igualtat de condicions quant
als criteris econòmics i acadèmics, es beneficiarà la persona amb discapacitat.
d) En cas que l’alumne hagi estat beneficiari d’una beca de col·laboració de la
universitat en cursos anteriors, es tindrà en compte l’acompliment de les hores de
dedicació a la comunitat, així com l’informe de valoració del seu responsable.
En la mesura del possible, es procurarà un repartiment proporcional de les beques
adjudicades a estudiants de tots els estudis de la FUB-UMANRESA.

BASE V. OBLIGACIONS DEL BECARI
La persona beneficiària de la beca haurà de col·laborar durant el temps establert amb el
servei al qual estigui destinada. En el cas que anul·li la matrícula o no compleixi
adequadament amb les funcions encomanades haurà de retornar la beca i la seva vacant
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serà immediatament coberta. Els/les beneficiaris/àries de les beques dependran del
Vicerectorat del Campus Manresa.
BASE VI. COMISSIÓ DE BEQUES
La Comissió de Beques, que resoldrà l’atorgament de les beques a partir de les sol·licituds
presentades, estarà formada pel Vicerector/a del Campus Manresa, pels Deganats, un
representant del CFGS, , el/la Gerent, el/la responsable de Gestió acadèmica i l’assessor/a
jurídic de la FUB-UMANRESA, que actuarà com a Secretari. Les persones responsables
dels serveis on els becaris prestin col·laboració podran assistir a les sessions a instància
de la Comissió. Les resolucions adoptades seran comunicades a les persones sol·licitants
en el termini màxim d’una setmana des de la data de la reunió de la Comissió a través del
correu electrònic facilitat en la sol·licitud presentada.
BASE VII. DOCUMENTACIÓ.
La sol·licitud normalitzada de beca es pot presentar presencialment fins al 07 de setembre
de 2018 al Punt d’Informació de la FUB-UMANRESA o enviar-la per correu certificat
indicant a l’atenció de Punt Informació a l’adreça / Av. Universitària, 4-6 - 08242
Manresa (Barcelona), acompanyada obligatòriament de:
- Justificant de convivència expedit per l’Ajuntament, on constin les dades de les persones
que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant.
- Si la família ha presentat la declaració de renda de l’any 2017, caldrà adjuntar una còpia
de totes les declaracions de renda dels membres computables. En el cas de no haver-la
presentat, serà necessari lliurar una certificació de les dades de què disposa l’Agència
Tributària del 2017, de tots els membres computables.
S’entén per membre computable de la unitat familiar els que consten en el certificat
municipal de convivència amb el següent grau de parentiu: el pare i la mare o la persona
a la qual estigui unida en anàloga relació un dels dos, o bé el tutor legal, si escau; el
sol·licitant; els germans o les germanes solters menors de 25 anys que convisquin al
domicili familiar, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o
sensorials, així com els ascendents dels pares quan convisquin en el mateix domicili.
En cas de necessitar qualsevol aclariment o haver de lliurar documentació complementària
pendent, ho podeu fer contactant amb el Punt d’Informació per correu electrònic a
beques@umanresa.cat o bé a través del telèfon 93 8774179.
La FUB-UMANRESA es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altre tipus d’informació o
documentació que cregui oportuna així com tenir una entrevista personal amb la persona
sol·licitant. L’adjudicació de la beca serà revocada en el cas que es descobreixi ocultació,
falsejament o alteració de dades.
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