Fundació Hospital Sant Carles de Begur - Carrer Boadella, 1 - 17255 BEGUR
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS
SUPERIORS - CURS 2020/2021
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és la concessió, per part de la Fundació Hospital Sant Carles
de Begur, de beques d’ajuda per facilitar a la gent jove del municipi, l'accés a estudis
superiors en un centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya o universitat pública catalana (estudis universitaris de Grau i Cicles
Formatius de Grau Superior) per al curs2020-2021.
Es consideren despeses subvencionables ocasionades per la matrícula, el transport,
l’allotjament i el material.
2. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
DE BEQUES.
Per a la instrucció del procediment es constituirà una Comissió d’avaluació, que estarà
formada per tres membres de la Fundació Hospital Sant Carles de Begur : l’admitrador,
el/la secretari/a i un/una vocal.
Correspon a la comissió d’avaluació
realitzar d’ofici quantes actuacions estimi
necessàries per a la determinació́ , coneixement i comprovació de les dades, en base a les
quals ha de pronunciar-se la resolució i, especialment, demanar quants informes estimi
necessaris valorar les sol·licituds i demanar als qui optin a la beca la documentació
aclariments que considerin oportuns per comprovar la veracitat de les dades aportades.
La falta d’aportació de dita documentació en el termini que es confereixi permetrà a la
Comissió considerar com a no acreditada la dada de què es tracti, sense ulterior recurs.
Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió elaborarà una proposta de resolució
provisional, amb indicació dels candidats exclosos i admesos i la puntuació d’aquests
últims, , que es farà pública en data 8 d’octubre del 2020. Els interessats podran formular
al·legacions contra l’esmentada proposta, en el termini indicat en la base cinquena,
entenent-se, en cas contrari, que la proposta provisional té caràcter definitiu.
Un cop examinades les al·legacions presentades pels interessats, en el seu cas, es
formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà de contenir el sol·licitant o relació
de sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, i que
es sotmetrà a la consideració del patronat de La Fundació Hospital Sant Carles de Begur
per a la seva concessió, si bé aquesta també podrà, discrecionalment, deixar deserta la
beca o no esgotar el total del pressupost previst.
Les propostes de resolució (provisional i definitiva) no atorguen cap dret en favor dels
beneficiaris proposats, mentre no s’hagi adoptat l’acord de concessió.
Les deliberacions de la comissió tindran caràcter confidencial.
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3. NATURALESA I FORMA DE CONCESSIÓ
Les beques objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
lliurement revocables i deduïbles en tot moment per les causes establertes en la legislació́
vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció́ d’altres beques en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Les beques es concedeixen en règim
de concurrència competitiva, de manera que no serà suficient, per a l’obtenció de la beca,
reunir tots els requisits exigits.
4. BENEFICIARIS I REQUISITS
Podran ser beneficiaris de les beques d’ajuda els estudiants de Begur - Escanyà
matriculats a cursos d’estudis superiors en un centre públic depenent del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o universitat pública catalana (estudis
universitaris de Grau o Cicles Formatius de Grau Superior) per al curs 2020/2021.
Son requisits indispensables per a poder rebre aquestes beques:
•
•
•

Estar actualment empadronat/da al MUNICIPI DE BEGUR amb anterioritat i de
forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de 2018.
Procedir d’un Institut públic o concertat depenent del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya o universitat pública catalana.
Estar matriculat a cursos o bé d’un Cicle Formatiu de Grau Superior o bé d’un
estudi universitari de grau, per al curs 2020/2021, en Instituts públics dependents
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en una Universitat
pública catalana o en centres integrats o adscrits.
Membres Unitat Familiar
Llindar màxim per sol·licitar
l'ajut

Fins a 2

3

4

5

6

20.324 €

24.921 €

28.800 €

32.220 €

35.314 €

•

Per tal de ser admesa la sol·licitud, caldrà̀ presentar la documentació́ obligatòria i
el formulari degudament complimentat.

•

Cas que el peticionari no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la
sol·licitud, aquesta haurà d'anar signada pel seu representant legal, pare, mare o
tutor.

Les sol·licituds que compleixin tots aquests requisits passaran a la fase de valoració́ .
5. TERMINIS DE TRAMITACIÓ
•

El termini per a la presentació de sol•licitud serà del 8 al 18 de setembre de
2020.

•

La publicació́ del llistat amb el barem provisional serà el 8 d’octubre de 2020
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•

Es podran fer les reclamacions del 9 al 16 d’octubre de 2020.

•

La resolució́ de les beques i la publicació́ del llistat definitiu es farà el 20
d’octubre de 2020.

•

El termini i la justificació́ de les beques atorgades s’haurà de fer abans del 30
d’octubre de 2020.

El lloc de presentació́ de sol·licituds, reclamacions i justificació́ de les beques atorgades
serà a l’àrea de Servei Socials de l’ajuntament de Begur.
6. VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS
•

Valoració́ capacitat econòmica familiar :

S’atorgarà una puntuació́ en base a la renda familiar associada al nombre de membres
de la unitat familiar, segons el següent quadre:
Membres Unitat Familiar

Renda igual o inferior a:

fins a 2

11.291 €

13.549 €

16.937 €

18.066 €

20.324 €

3

13.845 €

16.614 €

20.768 €

22.152 €

24.921 €

4
5

16.000 €
17.900 €

19.200 €
21.480€

24.000 €
26.850€

25.600 €
28.640€

28.800 €
32.220€

6
Puntuació́ :

19.619 €
5 punts

23.543 €
4 punts

29.429 €
3 punts

31.390 €
2 punts

35.314 €
1 punt

El llindar de la renda s’augmentarà̀ en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 6.

Es consideren membres computables el pare i la mare o, si s’escau, el tutor o
tutora legal; la persona encarregada de la guarda i protecció́ del menor;
l’estudiant sol·licitant; els germans o les germanes solters/es menors de 25 anys
que visquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l’últim exercici, o els de
més edat quan tinguin certificat de disminució́ , així́ com els ascendents dels
progenitors quan resideixin al mateix domicili.
o En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també́
són membres computables el o la cònjuge o, si s’escau, la persona a la qual
estigui unida en anàloga relació́ , així́ com els fills o filles, si n’hi hagués.
o La renda familiar computable s’obtindrà̀ de sumar la base imposable general i
la base imposable de l'estalvi de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a tributar,
excloent els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a
exercicis anteriors així́ com el saldo net negatiu de rendiments del capital
mobiliari que constitueixen la renda de l'estalvi d'anys anteriors. Al resultat
d'aquesta suma, se li restarà̀ la quota resultant de l’autoliquidació́ .
o Per al càlcul dels membres que no estiguin obligats a presentar declaració́ de
l'IRPF, de la suma d'ingressos obtinguts es deduiran els pagaments a compte
o
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efectuats. Un cop obtinguda la renda familiar, s'aplicaran les altres deduccions
previstes.
o En tots els casos, el càlcul de la renda familiar computable es farà̀ d'acord a
l'exercici fiscal de l'any 2019.

•

A la puntuació́ econòmica referencial s’atorgaran suplementàriament els següents
punts per cada una de les situacions que la unitat familiar pugui acreditar:
o Família nombrosa. Serà̀ preceptiu la presentació́ de carnet família nombrosa
original: 0,5 punts.
o Família monoparental. Serà̀ preceptiu la presentació́ de carnet família
monoparental original: 0,5 punts.
o Quan es tracti de menors en acolliment: 0,5 punts.
o

•

Valoració́ expedient acadèmic
o

•

Que el sol·licitant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat
reconeguda: 0,5 punts.

S’atorgaran els següents punts en funció́ dels currículums acadèmics del curs
anterior:

Nota mitjana del
currículum

de 5 a 5,99

de 6 a 6,99

Punts

1,5

3

de 7 a 7,99 de 8 a 8,99
4,5

de 9 a 10

6

7,5

Valoració́ global:
La suma dels punts atorgats respecte la capacitat econòmica, la situació́ familiar
i l’expedient acadèmic donarà̀ el total de la puntuació́ atorgada al sol·licitant.
o L’import de les beques unitàries s’obtindrà̀ per la distribució́ del total de l’import
de la partida destinada a les beques.
o En cas d’empat a punts, es seguirà̀ el criteri de prioritzar en funció́ de l’expedient
acadèmic.
o

7. IMPORT DE LA BECA
El pressupost total destinat a beques pel curs 2020 – 2021 serà de 5.000€.
El patronat decidirà al seu criteri.
8. PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA BECA
La quantitat a percebre s’atorgarà̀ mitjançant un pagament fraccionat ingressat al compte
bancari, previ presentació de la matrícula d’inici de curs i de l’informe acadèmic del 1r i 2n
trimestre
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9. ALTRES REQUISITS DELS SOL·LICITANTS I/O FAMÍLIES
•

L’abandonament dels estudis s’haurà̀ de comunicar d’immediat a l’àrea de serveis
socials de l’Ajuntament de Begur i serà̀ motiu de l’anul·lació́ automàtica de la beca.

•

L’acceptació́ d'una prestació́ econòmica educativa implica l’acceptació́ d'aquesta
normativa.
L'incompliment d'aquesta normativa, així com la constatació del falsejament de les
dades incloses en la sol·licitud ,significarà̀ l’anul·lació́ automàtica de la prestació́
escolar.
Queden exempts els estudis de modalitat a distància i semi-presencials.

•

•

10. DOCUMENTACIÓ A APORTAR I PRESENTACIÓ
Es presentarà la documentació a l’àrea de serveis socials de l’ajuntament de Begur.
Juntament amb la sol·licitud, el/la sol·licitant haurà̀ de presentar la documentació́
necessària per a la valoració́ dels criteris establerts a les bases.
Els documents que caldrà̀ presentar per valorar la sol·licitud seran:
•
•

•

Per acreditar el currículum acadèmic caldrà presentar un certificat del centre
d’estudis, acreditant la mitjana de notes del curs finalitzat.
Per acreditar la matricula dels estudis a realitzar serà necessari presentar la
fotocòpia compulsada del resguard de la matricula per al curs al qual s’inscriu. En
el supòsit que el pagament de la matricula no s’hagi fet amb codi de barres, també́
han d’ajuntar els pagaments, ja siguin transferències o càrrecs bancaris. Document
en el qual constin els 24 dígits del compte bancari, amb acreditació́ que el titular del
compte
Per acreditar la situació́ econòmica i sociofamiliar, es requerirà̀ la següent
documentació́ referent a tots els membres de la unitat familiar:
o Fotocopia de la declaració́ de l’IRPF 2019 (presentar declaració́ sencera) de
tots els membres que l’hagin presentat.
o Els membres que no tinguin l’obligació́ de presentar la declaració́ de l’IRPF
de 2019:
§ Certificat negatiu emès per l’Agència Tributària.
§ Certificat d’ingressos i retencions emès per les empreses on
s’hagin prestat serveis durant l’any 2019.
o Les persones pensionistes hauran de presentar el certificat de pensions o
d’incapacitats laborals transitòries (ILT).
o Les persones aturades o que no treballen (majors de 16 anys) hauran de
presentar l’informe de situació́ laboral i administrativa (es pot sol·licitar a
l’oficina del SOC o pel web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat,
mitjançant el pin que consta al document demanda d’ocupació́ ).
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Resolució́ del «Servicio publica de empleo estatal» d’aprovació́ de prestació́
d’atur o rebut bancari d’ingressos percebuts en concepte d’atur.
o Certificat negatiu de pensions o d’incapacitats laborals transitòries (ILT) (es
pot sol·licitar a les oficines de l’INSS
o Document acreditatiu de matriculació́ en un centre escolar d’estudis reglats.
o

•

Altra documentació́ , segons la situació́ :
o

o
o
o
o
o

Certificació́ acreditativa de disminució́ de la persona que al·legui aquesta
condició́ , emès pel Departament d’Acció́ Social i Ciutadania de la Generalitat
o per l’Institut Català̀ d’Avaluacions Mèdiques o pels organismes competents
d’altres comunitats autònomes. En tot cas el certificat haurà̀ d’acreditar que
la discapacitat és igual o superior al 33%.
Fotocòpia sentència de separació́ .
En el cas de famílies nombroses, el corresponent carnet acreditatiu.
En el cas de famílies monoparentals, el corresponent carnet acreditatiu.
Document original d’empadronament de convivència del nucli familiar.
Aportació́ del document històric d’empadronament de l’estudiant.

El Patronat es reserva el dret a sol·licitar altra documentació́ que cregui convenient per
valorar la sol·licitud.
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les presents bases i de la seva
resolució, que serà inapel·lable, així com la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.
Excepcionalment, el Patronat es reserva el dret a modificar la redacció de les bases per
tal d’aclarir o precisar el seu contingut, així com interpretar les seves clàusules, sense que
això suposi una alteració substancial ni arbitrària del mateix.
11. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Les beques a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra
concedida per altres administracions, ens públics o privats.
Tanmateix, els beneficiaris d’una beca de caràcter general per a estudiants, del Ministeri
d’Educació́ i Formació́ Professional, cal que tinguin en compte que les resolucions de
convocatòria estableixen la incompatibilitat d’aquestes beques amb qualsevol ajut per a la
mateixa finalitat.
Per tant, en cas d’obtenir-ne els ajuts de la Fundació que regulen aquestes bases i estar
interessats igualment en les beques del Ministeri, els estudiants haurien de comunicar-ho
a la universitat o centre on estiguin matriculats tal com s’indica a la convocatòria de les
beques del Ministeri, i sol·licitar la seva compatibilitat. Per consultes podeu adreçar-vos a
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html
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12. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del reglament europeu de protecció́ de dades UE 2016/679, de 27 d’abril
de 2016, i pel que fa a l’accés a les dades per compte de tercer, exposem que el regim de
protecció́ de dades de caràcter personal en les actuacions que es desenvolupen en
execució́ del present contracte serà̀ el previst tant en el text legal esmentat, com en la
seva normativa de desplegament.
Les dades facilitades pels sol·licitants seran tractades per la Fundació amb la finalitat de
gestionar la sol·licitud de beca formulada. Les dades recollides seran tractades sobre la
base del consentiment prestat mitjançant la signatura d'aquesta sol·licitud. Les dades no
seran cedides a tercers. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació que
vincula al sol·licitant amb la beca de la Fundació i els terminis de prescripció que resultin
d’aplicació.
Els sol·licitants les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir
gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, supressió o, si escau, oposició de
les seves dades, en els termes especificats en la normativa vigent. Aquests drets podran
ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de la
fotocòpia del DNI, a la Fundació (carrer Boadella, 1, de Begur). En qualsevol situació, hi
ha dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
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