
 1 

LA FUNDACIÓ OBIOLS DE L’AGRUPACIÓ DEL BERGUEDÀ convoca un 

màxim de 15 beques per al curs acadèmic 2016-17, amb l’objectiu d’ajudar els 

estudiants universitaris de la comarca del Berguedà i que siguin socis de l’Agrupació 

del Berguedà de Barcelona.  

 

Per optar a aquests ajuts cal complir els següents requisits: 

 

» Cursar els estudis universitaris en centres integrats o adscrits a una universitat pública 

catalana.  

 

» Matricular-se d’un curs complet per l’any acadèmic 2016-17 (aproximadament 60 

crèdits).  

 

» Residir al Berguedà. 

 

»Formalitzar l’imprès de sol·licitud, disponible a la pàgina web 

www.agrupaciodelbergueda.cat, i acompanyar-lo les fotocòpies dels següents 

documents: 

 

 Notes dels curs anterior. 

 El comprovant de pagament de les quotes anuals de soci de l’Agrupació dels 

anys 2014, 2015 i 2016. 

 Matricula del curs actual. 

 Carnet d’identitat. 

 Si es va obtenir la beca l’any anterior, s’ha d’haver presentat una relació dels 

resultats obtinguts quan s’hagi acabat el curs (màxim el 15 de setembre). 

 Certificat de residència. 

 

» Tenir menys de 45 anys en la data de presentació de la sol·licitud. 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2016. 

 

La no presentació d’aquesta documentació en el termini establert implicarà la pèrdua de 

l’ajut. 

 

Per a l’adjudicació dels ajuts es tindrà en compte el rendiment acadèmic dels 

sol·licitants. No obstant això, els que considerin que tenen dificultats econòmiques, ho 

podran fer constar de forma raonada enviant una fotocòpia de la declaració de la renda 

completa seva i dels seus pares. Si es considera provada aquesta dificultat, se’ls donarà 

preferència en condicions similars. 

 

Resten exclosos de la convocatòria els màsters. 

 

També quedaran exclosos tots aquells que ja han obtingut la beca de la Fundació Obiols 

per un altre grau universitari diferent del que ara sol·liciten. 

 

La Fundació Obiols es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació 

insuficient a efectes de valoració. Els casos especials seran considerats individualment 

per la Comissió avaluadora. 

http://www.agrupaciodelbergueda.cat/
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L’import dels ajuts per a aquest curs acadèmic serà de 1.250,00 euros que resten 

subjectes a la normativa fiscal vigent. 

 

La convocatòria es resoldrà, com a màxim, el dia 30 de novembre del 2016 i els 

resultats es comunicaran als interessats per correu electrònic abans del 5 de desembre de 

2016.   

 

L’entrega dels ajuts es farà dues vegades, a raó de 625,00 euros cada una, en el lloc i les 

dates que ja es comunicaran anticipadament. 

 

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 

aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Obiols. La resolució de la 

Comissió Avaluadora és inapel·lable. 

 

Per a qualsevol consulta o aclariment, caldrà adreçar-se a  

info@agrupaciodelbergueda.cat  

 

   

 

 

      Barcelona, setembre de 2016  
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