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CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’ESTUDI PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 
 

FUNDACIÓ PRIVADA P. I P. PIZARROSO 
 

BASES PER AL CURS 2006-07 
 
 
La Fundació Privada P. i P. Pizarroso, ha decidit convocar per al curs 2006-07 les “Beques estar en 
recíproca”  de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. 
 
Tipus de beques: beques d’estudi per dur a terme estudis de pregrau de les titulacions de Medicina, 
Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Psicologia i Infermeria de la Universitat de Barcelona. 
 

—  6 beques de 5.000 euros per a estudiants de pregrau de Medicina, Farmàcia, Biologia, 
Bioquímica, Psicologia, Infermeria. En tot cas, una de les beques es reservarà als estudiants que 
acreditin estar empadronats en algun municipi de l’Alt Urgell. 

 
Els beneficiaris d’aquestes beques es comprometen en el futur, i en la mesura de les seves possibilitats, a 
ser protectors de la Fundació, i a revertir-hi el suport econòmic que han rebut per poder convocar noves 
beques i, així, poder dotar nous becaris. Tanmateix, aquest compromís té un abast moral i no comporta, 
per tant, una obligació jurídica en el seu sentit propi. 
 
Requisits per sol·licitar la beca: per poder sol·licitar la beca, els candidats han de complir les condicions 
següents: 
 

— Ser estudiant de pregrau de qualsevol de les titulacions de Medicina, Farmàcia, Biologia, 
Bioquímica, Psicologia o Infermeria a la Universitat de Barcelona.  
En tot cas, una de les beques es reservarà als estudiants que acreditin estar empadronats en algun 
municipi de l’Alt Urgell.  

  
 
Incompatibilitat: el gaudiment de la beca és incompatible amb qualsevol altre ajut, beca o treball 
remunerat. El beneficiari s’obliga a comunicar immediatament al Patronat de la Fundació qualsevol 
modificació que es produeixi en la seva situació. 
 
Documentació requerida:  
 

— Un full de sol·licitud en què constin les dades personals del becari (nom i cognoms, domicili, 
telèfons de contacte) i les dades acadèmiques (curs i ensenyament en què està matriculat). 

— Fotocòpia de la declaració de renda de l’any 2005 de tots els membres de la unitat familiar o 
certificat d’Hisenda en cas que estigui exempt de fer la declaració. 

— Certificat de la Secretaria de la Facultat corresponent en què consti el currículum acadèmic. En 
cas de ser estudiant de primer curs, caldrà un certificat de notes obtingudes en els estudis 
anteriors i la nota de selectivitat. 

—  Certificat de la Secretaria de la Facultat corresponent en què consti que l’alumne no té la 
condició de becari. 

— Declaració jurada de no gaudir de cap beca, ajut i de no tenir cap treball remunerat. 
— Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Barcelona corresponent al curs 2006-07.  
— Certificat d’empadronament, en el cas dels estudiants que estiguin empadronats en algun 

municipi de l’Alt Urgell. 
 
Termini d’admissió de les sol·licituds: les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, 
s’hauran de presentar al Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts 
Catalanes 585, Pati de Ciències, primer pis), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, abans del dia 5 de 
desembre a les 14 h. 
 
Jurat de selecció: el jurat de selecció estarà format per: 
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—  President de la Fundació Privada P i P. Pizarroso 
— Un patró de la Fundació Privada P i P. Pizarroso 
— Vicerector d’Estudiants de la Universitat de Barcelona 
— Degana de la Facultat de Medicina 
 

Adjudicació de les beques: en el tràmit de concessió de les beques, el jurat de selecció tindrà en compte 
les condicions següents: 
 

— la situació socioeconòmica de l’alumne 
— el currículum acadèmic de l’alumne 

 
El jurat de la selecció prioritzarà les sol·licituds en què es palesi la manca de recursos econòmics del 
candidat, i ho complementarà amb el currículum acadèmic.  
 
El president del Patronat de la Fundació comunicarà la resolució de la beca a les persones interessades, 
per escrit, i se’ls notificarà, així mateix, si han obtingut o no la beca. En aquest darrer cas, l’aspirant podrà 
retirar la documentació aportada en el termini establert. En cas que no es retiri, la Fundació destruirà la 
documentació esmentada. 
 
Les dades dels beneficiaris seran protegides d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Contra l’adjudicació de la beca no s’hi pot interposar cap recurs. 
 
 
 
Barcelona, 18 de novembre de 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


