
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ESTUDIS DEL CURS 2017 – 2018

OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procediment de convocatòria per a la concessió de beques 

entre els i les estudiants de Sant Sadurní d'Anoia que vulguin dur a terme estudis oficials superiors de caire  

artístic, científic o humanístic.

MODALITATS

La Fundació Parera disposa d'un total de 12.000€ per a concedir  una o més beques, en forma d'ajuts 

econòmics, a persones empadronades a Sant Sadurní d'Anoia que vulguin cursar estudis oficials superiors. 

La comissió avaluadora decidirà  la quantitat  de persones a qui  se li  concedeixen els ajuts i  la  quantia 

econòmica de cada un d'ells. 

El pagament de la beca es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària en 

dos terminis. El pagament del primer termini estarà supeditat a la presentació dels documents acreditatius  

del pagament de la matrícula dels estudis. El pagament del segon termini es pagarà a l'inici  del segon 

semestre i un cop rebuts els informes i/o resultats acadèmics del primer semestre i la justificació de les  

despeses fetes fins al moment (transport, material acadèmic...).

REQUISITS

Podran ser beneficiaris/àries de les beques els/les estudiants que compleixin els requisits següents, en la 

data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds:

– estar empadronat/da al municipi de Sant Sadurní d'Anoia amb antiguitat de 2 anys, o haver-hi estat 

empadronat 5 anys en els darrers 10 anys i que actualment estigui empadronat al municipi.

– haver  estudiat  i  superat   el  2n  curs  de  batxillerat,  l'últim  curs  de  CFGM,  el  curs  d'accés  a  la  

universitat per a majors de 25 anys o la prova d'accés a CFGS

– informar de les altres beques o ajuts que s'hagin sol·licitat per a la mateixa formació objecte de la  

beca

– complir amb els criteris que s'estableixen en l'apartat “Criteris valoratius”.



SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ

El/la sol·licitant haurà de presentar la següent documentació degudament emplenada:

– sol·licitud incorporada a l'annex de les bases

– informació  dels  estudis  per  els  quals  es  demana  la  beca  (programa  acadèmic),  i  dades  de 

preinscripció, inscripció o matrícula, si s'escau

– acreditació de la situació econòmica personal i/o familiar, mitjançant la presentació de la declaració 

de renda o similar pròpia i/o dels progenitors / tutor

– acreditació dels estudis en curs o finalitzats.

CRITERIS VALORATIUS

Les sol·licituds seran estudiades per una comissió avaluadora designada pels mateixos patrons.

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte principalment els següents criteris:

1. La valoració dels estudis per als quals es sol·licita l'ajut.

2. L'expedient acadèmic dels últims estudis finalitzats.

3. La situació econòmica acreditada.

La comissió avaluadora podrà incloure una entrevista personal amb el/la sol·licitant a efectes d'aclarir mèrits  

i millorar la valoració de la seva sol·licitud.

Els expedients es valoraran de forma anònima per part del jurat de la Fundació Parera.

OBLIGACIONS DELS BECARIS I BECÀRIES

– efectuar els estudis previstos, d'acord amb la sol·licitud presentada

– fer arribar a la Fundació, a la meitat (fi del primer semestre) i a final de curs els resultats acadèmics, 

acreditats  degudament  pel  centre  docent.  Si  a  la  meitat  del  curs  no  hi  ha  cap  entrega  de  

qualificacions per part del centre docent, s'haurà d'entregar un informe del centre o tutor assignat. 

– justificar l'import de l'ajut  concedit  amb les despeses ocasionades per la matrícula,  el  transport, 

material acadèmic, etc.

– un cop  finalitzats  els  estudis  pels  qual  s'ha  concedit  la  beca  o  ajut  econòmic,  el  beneficiari  o 

beneficiària haurà d'estar disposat a oferir gratuïtament al municipi algun tipus d'activitat relacionada 

amb els estudis cursats

– fer publicitat de la Fundació Parera en els treballs relacionats amb els estudis becats o en el seu 

currículum vitae



INCOMPLIMENT

L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les seves obligacions, segons el que estableixen 

aquestes bases i,  fonamentalment la desviació dels fons percebuts a activitats diferents a aquelles que 

constitueixen la finalitat de la beca, comportarà la revocació de la beca , la impossibilitat de concórrer a la 

següent convocatòria i la devolució dels imports que se li  hagin abonat fins el moment. 

RESPONSABILITAT

La Fundació Cultural Parera no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels becaris i becàries, ni 

pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers.

TERMINIS

El termini per a presentar la sol·licitud de beca per el curs 2017-2018 és del 10 de juliol  fins al 29 de  

setembre de 2017. Durant el mes d'octubre de 2017 el Patronat emetrà un comunicat amb la llista de les  

persones beneficiàries.

INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La  presentació  d'una  sol·licitud  per  a  aquestes  beques  suposa,  per  part  de  la  persona  candidata, 

l'acceptació  expressa  dels  criteris  i  les  decisions  que  la  Fundació  Cultural  Parera  pugui  prendre  quan  

sorgeixi qualsevol dubte interpretatiu sobre els requisits i les condicions enunciades en aquestes bases. La 

decisió sobre l'adjudicació de les beques i ajuts econòmics per part dels patrons i la comissió avaluadora 

serà inapel·lable. 

La Fundació Parera es reserva el dret a declarar deserta aquesta convocatòria de beques.

Sant Sadurní d'Anoia, juliol de 2017


