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BEQUES FUB-UMANRESA CAMPUS PROFESSIONAL – CFGS  

CONVOCATÒRIA 2022-2023 
 

  

I. CONVOCATÒRIA 

 

Es convoca el concurs de 6 beques sobre la matricula dels estudis de CFGS del Campus 

Professional UManresa, corresponent al curs 2022/2023 en règim de  nova adjudicació. 

 

 

II. CONTINGUT 

 

1.- La Fundació Universitària del Bages aporta un total de 4.800 euros per a la convocatòria 

de 6 beques. La dotació econòmica de cada beca és de 800 euros, que es destinarà a reduir 

l’import de la matrícula de la persona beneficiària i es descomptarà de la matrícula del curs 

2022/2023.  

 

2.- 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. 

 

 

III. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES SOL·LICITANTS 

 

1.- Estar matriculat/da a algun dels CFGS impartits al Campus Professional UManresa durant 

el curs 2022/2023. 

 

2.- No tenir més d’un 15% d’unitats formatives pendents dels cursos anteriors del total 

d’unitats formatives matriculades. 

         

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 6.0. 

 

5.- No superar el llindars econòmics establerts en aquesta convocatòria.  

 

6.- No estar en possessió d’un altre títol universitari de grau, llicenciatura, diplomatura o 

un altre cicle formatiu de grau superior. 

 

        

IV. REQUISITS ECONÒMICS i CRITERIS DE VALORACIÓ  

 

Per poder accedir al programa de beques, les persones sol·licitants hauran d’acreditar 

suficientment la renda familiar computable, que en cap cas serà igual o superior al llindar 

3, segons els barems establerts en aquetes bases. 

 

Als efectes de poder avaluar la situació econòmica de les persones sol·licitants, s’aplicaran 

els criteris que regulen els llindars de renda familiar computable corresponents a l’exercici 

2021. La FUB-UMANRESA podrà requerir en qualsevol moment de tramitació del 

procediment la documentació que consideri necessària per tal d’acreditar els requisits. La 

manca d’aportació d’aquesta documentació, o la presentació fora del termini assenyalat, 

comportarà la desestimació de la sol·licitud. 
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L’ocultació de qualsevol font de renda donarà lloc a la denegació de la beca. FUB-UMANRESA 

podrà determinar que es dóna ocultació de la renda amb qualsevol prova i en particular, 

mitjançant les dades que estiguin a disposició de qualsevol altre òrgan de les 

administracions públiques i del que la Fundació hagi tingut coneixement de forma lícita. 

 

Les persones que presenten la sol·licitud de beca seran ordenades en una única llista segons 

la puntuació obtinguda en la baremació de la renda, de l’expedient acadèmic i així com 

altres criteris que especifiquin les bases. 

 

Les beques s’adjudicaran per ordre estricte segons la puntuació obtinguda, en cas 

d’estudiants amb la mateixa puntuació, s’ordenaran segon la nota de l’expedient acadèmic. 

 

Criteris de valoració: 

 

Criteris econòmics - Renda.  

S’estableixen els següents llindars: 

 Llindar 1 Llindar 2 Llindar 3 

Famílies d'1 membre 8.422,00 € 13.236,00 € 25.070,00 € 

Famílies de 2 membres 12.632,00 € 22.594,00 € 36.915,00 € 

Famílies de 3 membres 16.843,00 € 30.668,00 € 45.080,00 € 

Famílies de 4 membres 21.054,00 € 36.421,00 € 51.290,00 € 

Famílies de 5 membres 24.423,00 € 40.708,00 € 56.350,00 € 

Famílies de 6 membres 27.791,00 € 43.945,00 € 59.800,00 € 

Famílies de 7 membres 31.160,00 € 47.146,00 € 60.950,00 € 

Famílies de 8 membres 34.529,00 € 50.333,00 € 63.825,00 € 
*Llindar 1 i 2: dades fixades pel Ministeri *Llindar 3: dades fixades per la FUB-UMANRESA. 

 

A partir del vuitè membre, s'han d'afegir 3.368,00 € (Llindar 1), 3.181,00 € (Llindar 2) i 

3.899,00 € (Llindar 3), per cada nou membre computable de la família. 

 

En funció del llindar en que es trobi la persona sol·licitant s’estableix la següent puntuació: 

 

Renda Familiar Puntuació 

Llindar 1 50 

Llindar 2 30 

Llindar 3 20 

Igual o superior Llindar 3 Exclòs 

 

Si el sol·licitant es declara independent (si viu sol), ha de justificar fefaentment aquesta 

condició mitjançant documents que ho demostri: 

• La titularitat del seu domicili (lloguer o propietat) corresponent a l’any 2022. 

Expedient acadèmic. 

S’estableixen nivells segons la nota mitjana obtinguda: 

 

Expedient acadèmic Puntuació 

Nota igual o superior a 9 50 

Nota igual o superior a 7 i inferior a 9 30 

Nota igual o superior a 6 i inferior a 7 20 

Nota inferior a 6 0 
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Criteris acadèmics. 

a) Per als alumnes de nou accés, es té en compte la nota mitjana de la via d’accés 

al·legada per l’estudiant. Per als alumnes de 2n curs es té en compte la mitjana 

ponderada de l’expedient acadèmic de l’estudiant sol·licitant. La nota ha de ser igual 

o superior a 6.0 tant per alumnes de nou accés com de 2n curs. 

  

Criteris físics. 

En cas que els sol·licitants tinguin la mateixa puntuació en quant als criteris econòmics i 

acadèmics, es beneficiarà la persona amb discapacitat.  

 

 

V. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 

El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva. 

 

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, l’adjunt/a Direcció 

General, pels Deganats, per l’adjunt/a Vicerectorat del Campus Manresa, el/la Responsable 

dels CFGS, el/la director/a economicofinancer, el/la responsable de gestió de persones, el/la 

responsable de gestió acadèmica i l’assessor/a jurídic de la FUB-UMANRESA, que actuarà 

com a Secretari. 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. 

 

La Comissió de Beques elaborarà un informe de valoració dels candidats d’acord amb els 

criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. L’informe inclourà la classificació dels 

candidats per ordre decreixent i serà elevat com a proposta d’adjudicació.  

 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és d’un mes, a comptar des de l’endemà 

de data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que en fixi en la present 

convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s’ha notificat resolució, la sol·licitud 

s’entendrà desestimada. 

 

Les resolucions seran comunicades per Secretaria de Campus Professional UManresa 

directament als sol·licitants de la Beca. 

 

 

VI. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ. 

 

La sol·licitud normalitzada de beca s’ha de lliurar mitjançant correu electrònic a 

beques@umanresa.cat  fins al 11 d’octubre de 2022. La documentació que requereix la 

convocatòria s’ha d’adjuntar dins del mateix correu en format PDF (o arxiu comprimit) en 

el mateix moment en que es tramita la sol·licitud. 

 

La documentació a lliurar és la següent: 

 

• Sol·licitud normalitzada. 

 

• Si la família ha presentat la declaració de renda de l’any 2021, caldrà adjuntar 

una còpia de totes les declaracions de renda dels membres computables de la 

unitat econòmica i familiar. En el cas de no haver-la presentat, serà necessari 

lliurar la consulta de les dades de què disposa l’Agència Tributària del 2021, de 

tots els membres computables. 

 

mailto:beques@umanresa.cat
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• Justificant de convivència expedit per l’Ajuntament, on constin les dades de les 

persones que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant. 

 

En compliment amb el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i altra normativa d’aplicació, es podran tractar les 

dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present 

convocatòria en els termes que es determini. Així mateix, la institució, es compromet a no 

aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no sigui 

la presentació del servei objecte de la convocatòria de beques i a establir les mesures de 

seguretat tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades 

personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que 

estableix el Reglament de Mesures de Seguretat que continguin dades personals, en el nivell 

que li correspongui. 

La presentació de la sol·licitud implica que l’estudiant coneix i accepta la normativa que 

regeix la concessió d’aquesta beca i que autoritza al Campus Manresa de la UVic-UCC a 

verificar les dades necessàries amb altres institucions per resoldre aquesta convocatòria. 

 

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. 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment es pot contactar amb el Punt d’Informació de la 

FUB1 o per correu electrònic a beques@umanresa.cat o bé a través del telèfon 93 8774179.  
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ANNEX I – Càlcul de la renda familiar computable i llindar. 

 

1. Unitat familiar computable 

 

A  efectes  d’aquest  procediment,  són  membres  computables  de  la  unitat  familiar  els  

que  consten  en  el certificat municipal de convivència amb el grau de parentiu següent: el 

pare i la mare o tutor legal, si escau; la  persona  sol·licitant;  els  germans  o  les  germanes  

solters  menors  de  25  anys  que  convisquin  al  domicili familiar  el  dia  31  de  desembre  

de  2021,  o  els  de  més  edat  quan es  tracti  de  disminuïts  físics,  psíquics  o sensorials, 

així  com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. Aquesta 

informació s’acreditarà  mitjançant  un  certificat  de  convivència  expedit  pel  municipi  

en  el  que  el  sol·licitant  estigui empadronat.  

 

En cas de divorci, separació legal o de fet dels progenitors, no es considera membre 

computable aquell que no  convisqui  amb  la  persona  sol·licitant.  Té,  això  no  obstant,  

lla  consideració  de  membre  computable,  si escau, el nou  o la nova cònjuge i  la persona 

unida per anàloga relació,  les rendes i el patrimoni  de la qual s’inclouen en el còmput de 

la renda i el patrimoni familiar.  

 

En  cas  de  persones  sol·licitants  que  constitueixin  unitats  familiars  independents,  

també  es  consideraran membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la 

qual estigui unida en anàloga relació, així com  els  fills  i  les  filles,  si  n’hi  hagués. En  

els  casos  en  què  la  persona  sol·licitant  al·legui  la  seva independència  familiar  i  

econòmica,  ha  d’acreditar  de  manera  fefaent  aquesta  circumstància,  els  mitjans 

econòmics amb els quals compta o  la propietat o titularitat del lloguer del seu domicili. Si 

no justifica prou aquests aspectes, la sol·licitud serà exclosa.  

 

 

2. Càlcul de la renda familiar 

 

Per al càlcul de la renda familiar, a l’efecte d’aquest procediment, s’utilitza el procés descrit 

per el Ministeri d’Educació,  Cultura  i  Esport per  a  l’obtenció  de  l’acreditació  del  tram   

de  renda  familiar.  Aquest procediment es descriu com segueix: 

 

La  renda  familiar  s’obté  per  agregació  de  les  rendes  de  l’exercici  2021 de  cadascun  

dels  membres computables que hagin  obtingut ingressos, de conformitat amb la normativa 

reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Per determinar la renda de 

membres computables que hagin presentat la declaració de l’IRPF, es procedeix de la 

manera següent: 

 

Primer: se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi. 

 

Segon: d’aquest resultat es resta de la quota resultant de l’autoliquidació.  

 

Per determinar la renda computable dels membres computables que obtinguin ingressos 

propis i no hagin presentat declaració de l’IRPF, es sumaran els rendiments nets obtinguts 

que figurin a la consulta de dades fiscals. 

 

El càlcul  de  la  renda  familiar  s’ha  de  fer  en  totes  les  declaracions  dels  diferents  

membres  de  la  unitat familiar,  però  en  el  cas  dels  membres  que  no  siguin  la  

persona  sustentadora  principal o  el  seu  o  la  seva cònjuge  o  persona  unida  per  

anàloga  relació,  només  se  suma  el  50%  de  l’import  resultant  de  les corresponents 

declaracions de l’IRPF.  
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En el cas de divorci o separació judicial o de fet dels pares no es considerarà un membre 

que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. 

 

Si s’escau, tindrà  la consideració d'un membre principal computable  i sustentador, el nou 

cònjuge,  parella, registrada o no, o persona unida per anàloga relació d'ingressos i 

patrimoni que s'inclogui en el còmput de la  renda  i  del  patrimoni  familiar.  També  es  

considerarà  com  a  membre  computable  la  persona  amb ingressos propis que, a la data 

esmentada anteriorment, convisqui al domicili amb el sol·licitant amb qui no hi hagi una 

relació i no pugui justificar un lloguer d'un pis compartit.  

 

En   el   cas   de   sol·licitants   que   constitueixin   unitats   familiars   independents,   es   

consideren   membres computables  i  sustentadors  principals  el  sol·licitant  i  el  seu  

cònjuge,  la  seva  parella  registrada  o  no,  que estigui unida per una relació anàloga. 

També són membres computables els fills, si n’hi ha, i que convisquin en el mateix domicili. 


