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PRESENTACIÓ I OJECTIUS
La Fundació Privada Bosch Aymerich és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la
creació, foment i desenvolupament d'activitats d'interès general, relacionades amb el món de les arts,
la cultura, les ciències, l'esport, la salut i específicament l'arquitectura i l'urbanisme, dins del territori
de Catalunya, amb preferència per les províncies de Barcelona i Girona.
Va ser fundada l’any 1996 pel Sr. Josep Maria Bosch Aymerich, empresari, enginyer i arquitecte que a
la seva mort el 16 de Febrer de 2015 va constituir en Hereva Universal de tots els seus bens a la
Fundació.
La Fundació Privada Bosch Aymerich, té com a objectiu prioritari continuar i potenciar el llegat deixat
pel Sr. Josep Maria Bosch Aymerich, entre ells el de seguir potenciant les activitats empresarials amb
la finalitat de generar activitat econòmica a les poblacions a on està present, així com per a la generació
de beneficis que suposin el poder realitzar més tasques d’obra fundacional, objectiu principal de la
Fundació.
Així, la Fundació Privada Bosch Aymerich és propietària de l’Estació d’Esquí de Masella. És voluntat de
la Fundació el seguir impulsant aquest negoci com a motor de creació de llocs de treball i riquesa per
la comarca de la Cerdanya, en general, i, en el seus municipis en particular.
Paral·lelament a les activitats empresarials la Fundació es continua amb l’activitat fundacional amb
aquesta segona convocatòria de beques destinada als veïns dels termes municipals d’Alp, Das i Urús,
territoris pels quals s’estén el domini esquiable de Masella. La Fundació ho fa en mostra d’agraïment
als seus habitants i, també, per la preocupació de facilitar l’accés a estudis superiors en els joves veïns
d’aquests municipis, atès que una bona formació és garantia de futur per aquest territori. I si la
Fundació incideix amb la formació dels joves és degut a les elevades despeses dels estudis superiors,
que tenen un cost afegit per la distància entre aquests municipis i els centres d’estudis superiors i les
universitats del país.
CALENDARI

Període
publicació bases
convocatòria als
Ajuntaments

Període de
presentació de
sol·licituds

Període
d’avaluació de
les sol·licituds

Del 18-Des-2017
al 29-Des-2017

Del 29-Des-2017
al 19-Gen-2018

Del 22-Gen-2018
al 26-Gen-2018

Comunicació i
publicació
beneficiaris
finals de les
beques
El 29-Gen-2018
al 31-Gen-2018

Acte de
lliurament de les
beques
4-Feb-2018
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CONVOCATÒRIA
La Fundació Privada Bosch Aymerich convoca 17 beques per a cursar estudis de cicles de grau mitjà o
superior i estudis universitaris de grau, postgrau, màsters o doctorats. En concret es convoquen:
•
•

15 beques per a cursar cicles de grau mig, superior i graus universitaris, amb una assignació
de 2.000 €/beca.
2 beques per a cursar postgraus, màsters i doctorats per afavorir l’excel·lència. L’assignació és
de 5.000 €/beca.

Aquesta convocatòria contempla totes les àrees de coneixement i està dirigida a totes aquelles
persones que en el curs 2017-18 vulguin cursar algun dels estudis esmentats anteriorment i que
compleixin amb els requisits establerts més endavant.
Les beques van destinades a despeses relacionades amb els estudis en concepte de matrícules,
manutenció, desplaçaments, material docent, llibres, etc. L’import atorgat es farà en un únic pagament
als beneficiaris.
La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació al taulell d’anuncis dels Ajuntaments d’Alp, Das i
Urús (veure el calendari) i el lliurament de la documentació en els respectius Ajuntaments finalitza el
dia 19 de Gener del 2018, a les 14:00 h.
DOTACIÓ DE LA BECA
La dotació total de les 17 beques és de 40.000 €.
•
•

S’atorgaran un total de 15 beques, a raó de 2.000 € per beca individual, per estudis de cicles
formatius de grau mitjà o superior i estudis universitaris de grau.
I s’atorgaran 2 beques per a cursar estudis de postgraus, màsters i doctorats amb una
assignació de 5.000 € per beca.

Els imports de les beques es faran en un sol pagament, descomptant la retenció corresponent segons
legislació aplicable, a la setmana següent de l’acte de lliurament de les beques el dia 4 de Febrer de
2018.
REQUISITS DELS SOL.LICITANTS/BENEFICIARIS
Beques per a estudis de Cicles formatius de grau mitjà o superior o dels estudis universitaris
de grau
Els sol·licitants hauran de ser veïns dels municipis d’Alp, o de Das o d’Urús i ho hauran d’acreditar
amb els següents certificats oficials:
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•

Certificat d’empadronament emès pels Ajuntaments d’Alp o de Das o d’Urús, amb una
antiguitat en el padró superior a 2 anys.

•

Acreditar que la família viu en aquests municipis amb el certificat del pare o mare o tutor
conforme són treballadors en actiu, estan desocupats o estan jubilats:
•
•
•
•

Treballadors assalariats: Comprovant de la darrera nòmina d’una empresa amb raó
social a la comarca.
Treballadors autònoms: Certificat d’alta d’obligacions fiscals (IAE) – Imprès 036/037,
expedit a Olot o a Girona.
Desocupats: Certificat conforme estan donats d’alta a les llistes del Servei d’Ocupació
de la comarca de la Cerdanya.
Jubilats: Pensió domiciliada a una entitat bancària de la Cerdanya.

Beques per a estudis de Postgrau (Màsters i Doctorats)
Els sol·licitants hauran de ser veïns de municipis de la Comarca de la Cerdanya i ho hauran d’acreditar
amb els següents certificats oficials:
•

Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament corresponent de la Cerdanya, amb una
antiguitat en el padró superior a 2 anys.

•

Acreditar que la família viu en el municipi amb el certificat del pare o mare o tutor conforme
són treballadors en actiu, estan desocupats o estan jubilats:
•
•
•
•

Treballadors assalariats: Comprovant de la darrera nòmina d’una empresa amb raó
social a la comarca.
Treballadors autònoms: Certificat d’alta d’obligacions fiscals (IAE) – Imprès 036/037,
expedit a Olot o a Girona.
Desocupats: Certificat conforme estan donats d’alta a les llistes del Servei d’Ocupació
de la comarca de la Cerdanya.
Jubilats: Pensió domiciliada a una entitat bancària de la Cerdanya

Edat
Els sol·licitants han d’haver nascut entre els anys 1988 i 2004, ambdós inclosos.
Estudis realitzats
Els sol·licitants hauran de matricular-se en el curs acadèmic 2017-18 dels estudis de cicles formatius
de grau mitjà o superior o dels estudis universitaris de grau o postgrau.
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EXPEDIENT ACADÈMIC
General
Les beques s’atorgaran en base a la nota mitjana obtinguda en els estudis d’ESO o batxillerat o
universitaris.
Estudiants que actualment estiguin cursant Quart d’ESO o Segon de Batxillerat
•
•

Els sol·licitants hauran d’haver finalitzat, com a mínim, els estudis d’ESO i haver obtingut una
nota mitjana del total igual o superior a 6 (sobre una escala de 10).
O si han finalitzat batxillerat haver obtingut una nota mitjana del total igual o superior a 6
(sobre una escala de 10).

Estudiants que actualment estan cursant algun grau mitjà o superior, o estudis universitaris de grau
•

•

Els sol·licitants que optin a una beca de grau mitjà o superior, o estudis universitaris de grau,
hauran d’haver aprovat tots els crèdits corresponents al curs acadèmic en el que estan cursant
actualment els estudis i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 7 (sobre una escala
de 10)
Els sol·licitants que optin a una beca de postgrau, màster o doctorat hauran de presentar la
nota final del grau universitari que hagin cursat i haver obtingut una nota mitjana igual o
superior a 7 (sobre una escala de 10).

Les beques es concediran per ordre de nota, des de la nota mitjana més alta fins a la més baixa. En el
cas que no hi hagi estudiants que superin aquest barem es concediran igualment les beques, que
també es concediran per ordre de nota mitjana.
Mínim per Ajuntament
Beques per a estudis de cicles formatius de grau mitjà o superior i estudis universitaris de grau
S’estableix un mínim de persones que es podran beneficiar de la beca que se situa en 3 persones per
cadascun dels Ajuntaments que tenen dret a aquestes beques.
En cas que no hi hagi el mínim de 3 sol·licitants per Ajuntament que compleixi el requisit d’expedient
acadèmic, se seleccionaran es millors expedients (ordenats per nota) fins assolir el mínim de 3 per
Ajuntament, sempre que s’hagin aprovat els estudis de Batxillerat.
Beques per a estudis de postgraus, màsters o doctorat
Aquí no s’estableix el mínim per Ajuntament. Es concediran 2 beques de 5.000 € cada una. S’atorgarà
als dos millors expedients acadèmics, a partir de la nota final del grau universitari que hagin cursat els
sol·licitants, de qualsevol dels ajuntaments de Cerdanya.
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Màxim per Ajuntament
Beques per a estudis de cicles formatius de grau mitjà o superior o estudis universitaris de grau
No s’estableix cap màxim de persones que es podran beneficiar de les beques per Ajuntament. El
nombre total de beques de 17 i n’hi haurà un mínim de 3 per a cada Ajuntament.
Exemple: Si dos Ajuntaments no arriben al mínim d’estudiants amb expedient acadèmic,
tindrien dret a 3 beques, és a dir un total de 6 beques. El total és de 17 beques, l’Ajuntament
restant podria tenir dret a un màxim de 11 beques sempre i quan complissin els requisits
d’expedient acadèmic i d’empadronament.
Les beques s’atorgaran per ordre de millor expedient acadèmic a pitjor, fins que s’assoleixi el nombre
total de 17 beques.
INCOMPATIBILITATS
Només s’atorgarà 1 beca per persona que s’hagi validat que compleix tots els requisits.
En cas que un dels beneficiaris estigui estudiant més d’un dels estudis superiors als que dóna dret
aquesta convocatòria, només es concedirà una beca.
Durant el període d’avaluació de sol·licituds en cap cas els sol·licitants podran contactar amb personal
dels Ajuntaments, de la Fundació Privada Bosch Aymerich o alguna de les seves empreses o amb les
persones que hagin participat en el procés de selecció d’aquesta convocatòria, per a demanar-los
informació sobre l’estat de la seva sol·licitud o de qualsevol aspecte relacionat amb el procés de
selecció. Si es donés el cas, el candidat seria exclòs del procés de selecció.
SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari de sol·licitud disponible a les seus dels seus respectius
Ajuntaments i adjuntar la següent documentació:




Fotocòpia DNI
Fotocòpia certificat d’Empadronament
En els sol·licitants d’una beca per a estudiar cicles formatius de grau mitjà o superior o estudis
universitaris de grau cal:




En el cas dels estudiants que estiguin actualment cursant 4rt d’ESO o Segon de Batxillerat un
certificat emès pel centre d’estudis de la Cerdanya amb la nota mitjana d’ESO o de
batxillerat.
En el cas dels estudiants que estiguin actualment cursant algun curs de grau mitjà o superior,
o estudis universitaris de grau un certificat emés pel centre on estiguin cursant els estudis
amb la nota mitjana de l’any acadèmic 2016-2017.
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En els sol·licitants d’una beca per a estudis de postgrau, màster o doctorat caldrà portar un
certificat amb la nota final del grau universitari que s’hagi cursat.
Tot els sol·licitants hauran d’acreditar que han finalitzat els estudis d’ESO o Batxillerat en un centre
escolar de la comarca de la Cerdanya.
Còpia compulsada de la matrícula dels estudis de grau mitjà o superior o estudis universitaris de
grau o postgrau o màster o doctorat que s’estigui cursant.
Documentació acreditativa que la família viu en aquests municipis. (Veure documentació a lliurar
que es descriu a la pàgina 3 d’aquest document)

En el cas de les persones a les que finalment s’atorgui la beca, un cop comunicada aquesta, hauran de
facilitar un número de compte al seu nom on realitzar l’ingrés al que dona dret a la beca.
Tant el formulari com la resta de documentació indicada s’haurà de lliurar als Ajuntaments com a molt
tard el dia 19 de Gener de 2018 a les 14:00h. Posteriorment no s’acceptarà cap sol·licitud.
PROCÉS DE SELECCIÓ/AVALUACIÓ
Es formarà un Comitè de Selecció constituït pels següents representants:





2 representants de la Fundació Privada Bosch Aymerich
1 representant de l’Ajuntament d’Alp
1 representant de l’Ajuntament de Das
1 representant de l’Ajuntament d’Urús

Aquest Comitè analitzarà tota la documentació rebuda i verificarà que es compleixen els requisits
establerts. Els expedients validats s’ordenaran per expedient acadèmic de batxillerat o universitari, en
els estudiants que tinguin els estudis superiors avançats. S’assignaran les beques corresponents per
Ajuntament.
COMUNICACIÓ I ACTE D’ENTREGA
Un cop finalitzat el procés de selecció, el Comitè d’Avaluació publicarà els resultats dels beneficiaris en
el taulell d’Anuncis dels respectius Ajuntaments. En els resultats publicats es farà constar per a cada
beneficiari:



DNI
Ajuntament en el que està empadronat

Els resultats es penjaran al taulell d’Anuncis dels Ajuntaments el dia 29 de Gener del 2018, i estaran
disponibles durant 1 mes.
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El Comitè d’Avaluació, mitjançant la persona que aquest designi, contactarà personalment amb
cadascun dels beneficiaris per a comunicar-los la concessió de la beca, mitjançant el mitjà indicat pel
beneficiari a la seva sol·licitud (correu electrònic o telèfon).
El beneficiari es compromet a assistir a l’acta de lliurament oficial de les beques que tindrà lloc el dia
4 de Febrer del 2018, a les 13:00h a l’Alberg Abrigall situal al Pla de Masella.

OBSERVACIONS
La presentació d’una sol·licitud per aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació
d’aquestes bases i també, dels criteris i decisions que la Fundació Privada Bosch Aymerich pugui
prendre davant qualsevol dubte d’interpretació sobre els requisits i condicions aquí anunciats.
L’import de la Beca estarà subjecte a la corresponent retenció que apliqui segons legislació vigent.
La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, qualsevol que sigui el moment en que aquesta es
produeixi i independentment de l’estat en que es trobi la sol·licitud dins del procés de selecció o
concessió, suposarà la cancel·lació automàtica de l’esmentada sol·licitud o de la beca, si aquesta
hagués estat concedida. En aquest cas, la Fundació Privada Bosch Aymerich es reserva el dret de
procedir com considerin convenient. Inclús sol·licitar la devolució de les quantitats rebudes, en cas que
s’hagi procedit ja al seu pagament.

Barcelona, 27 de Novembre de 2017
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