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La Fundació Obiols, amb l’objectiu d’ajudar els estudiants universitaris de la comarca 

del Berguedà, convoca un màxim de 15 beques per a tots aquells estudiants que 

compleixin els següents requisits: 

  

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

pública catalana. 

 Matricular-se d’un curs complet per al curs acadèmic 2017-18 (aproximadament 60 

crèdits). 

 Residir al Berguedà. 

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

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

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

documents:  

 Notes dels curs anterior.  

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

Berguedà dels anys 2015, 2016 i 2017.  

 Matrícula del curs actual.  

 Carnet d’identitat. 

 Targeta de la Seguretat Social.  

 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.  

 

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

sol·licitants.  

 

Independentment del requisit de ser soci, el jurat podrà atorgar excepcionalment un 

màxim de 5 beques més a aquelles persones que, a condicions acadèmiques similars, 

demostrin una situació econòmica molt precària.  

 

 

 

 

 

http://www.agrupaciodelbergueda.cat/
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Normativa de la convocatòria 

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2017. La 

convocatòria es resoldrà, com a màxim, el proper 30 de novembre i els resultats es 

comunicaran als interessats a través del seu correu electrònic abans del 5 de desembre de 

2017. 

 

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 verificar les dades presentades i, si és el cas, 

desestimar les sol·licituds si la informació no correspon a la realitat.  

 

L’import dels ajuts per aquest curs acadèmic serà de 1.250 euros, que resten subjectes a la 

normativa fiscal vigent. L’entrega dels ajuts es farà en dues vegades, a raó de 625,00 euros 

cada una, en el lloc i en les dates que ja es comunicaran anticipadament. 

 

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

que no sigui previst serà resolt pel jurat de la Fundació Obiols. La resolució de la Comissió 

avaluadora és inapel·lable. 

 

Per qualsevol consulta o aclariment, us podeu adreçar a: info@agrupaciodelbergueda.cat  

 

Barcelona, setembre de 2017 
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