
CONVOCATÒRIA DE BEQUES-PREMI D’ESTUDI PER A ALUMNAT UNIVERSITARI 
 

FUNDACIÓ PRIVADA P. I P. PIZARROSO 
 

BASES PER AL CURS 2009-2010 
 

 

La Fundació Privada P. i P. Pizarroso ha decidit convocar per al curs 2009-2010 les beques-premi «Estar 

a la recíproca» de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso, amb la col·laboració de la Universitat de 

Barcelona. 

 

Tipus de beques: beques-premi d’estudi per dur a terme estudis de pregrau i grau de les titulacions de 
Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Psicologia i Infermeria de la Universitat de Barcelona. 

 

• Cinc beques-premi de 6.000 euros per a estudiants de diplomatura o grau d’Infermeria, 

llicenciatura o grau de Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica i Psicologia. En tot cas, 

una de les beques es reservarà per als estudiants que acreditin l’empadronament 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 poder sol·licitar la beca-premi:  
 

• Ser estudiant de diplomatura o grau d’Infermeria, llicenciatura o grau de Medicina, 

Farmàcia, Biologia, Bioquímica o Psicologia de la Universitat de Barcelona.  

• Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits durant el curs acadèmic 2009-2010. 

• No estar en possessió d’una titulació universitària. 

 

 

Incompatibilitat: el gaudi de la beca-premi és incompatible amb qualsevol altre ajut, beca o treball 
remunerat durant el període lectiu en què s’estigui matriculat. La persona beneficiària s’obliga a 

comunicar immediatament al Patronat de la Fundació qualsevol modificació que es produeixi en la seva 

situació. 

 

No estan subjectes a aquesta incompatibilitat les beques atorgades per qualsevol organisme públic o 

privat d’import inferior a 1.200 euros anuals. 

 

Documentació requerida:  
 

• Un full de sol·licitud en què constin les dades personals de l’estudiant (nom i cognoms, 

adreça, telèfons de contacte) i les dades acadèmiques (curs i ensenyament en què està 

matriculat) com també un escrit amb la informació complementària que la persona candidata 

consideri d’interès per al Jurat.   

• Fotocòpia compulsada i no resumida de la declaració de renda de l’any 2008 de tots els 

membres de la unitat familiar o certificat d’Hisenda en cas que estigui exempt/a de fer la 

declaració. 

• Certificat de la secretaria de la facultat corresponent en què consti el currículum acadèmic. 

Si es tracta d’alumnat de primer curs, caldrà presentar un certificat de les notes obtingudes 

en els estudis anteriors i la nota de selectivitat. 

• Certificat de la secretaria de la facultat corresponent en què consti que l’estudiant no 

gaudeix de cap beca d’import superior als 1.200 euros anuals. 

• Declaració jurada que afirmi que no es gaudeix de cap beca o ajut d’import superior a 1.200 

euros anuals i que no es té cap treball remunerat durant el període en què s’estigui 

matriculat. 

• Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Barcelona corresponent al curs 2009-2010.  

• Certificat d’empadronament, en el cas dels candidats que estiguin empadronats en algun 

municipi de l’Alt Urgell. 

http://www.ub.edu/monub/fitxers/noticies/beq_piz_sol_0910.pdf


 

 
Termini d’admissió de les sol·licituds: les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, 
s’hauran de presentar al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística 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, 

fins el dia 30 de setembre a les 14 h.  

 

El Jurat de Selecció estarà constituït per: 
 

• el president de la Fundació Privada P i P. Pizarroso, 

• un/a patró/ona de la Fundació Privada P i P. Pizarroso, 

• la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, i 

• el degà de la Facultat de Farmàcia.  

 

Adjudicació de les beques: en el tràmit de concessió de les beques, el Jurat de Selecció tindrà en compte, 
per a la priorització de les sol·licituds, les condicions següents: 

 

• la situació socioeconòmica de la persona candidata. 

• haver estat becari/ària de la Fundació amb total aprofitament,  

• ser estudiant dels primers cursos, 

• el currículum acadèmic de la persona candidata. 

 

Des del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística es comunicarà la resolució de la beca-premi als 

estudiants seleccionats. Els estudiants no becats podran retirar la documentació aportada en el termini 

d’un mes a partir de la data de finalització de la presentació de sol·licituds. En cas que no es retiri, la 

Universitat de Barcelona destruirà la documentació esmentada. 

 

El pagament de la beca-premi es farà efectiva de manera fraccionada d’acord amb el que s’estableix a 

continuació: 

 

• El primer pagament en concepte de beca per un import de 2.500 € s’abonarà en la data 

d’adjudicació de la beca-premi. 

• El segon pagament en concepte de premi per un import de 3.500 € per completar la dotació 

màxima prevista en la convocatòria es farà efectiu al juliol de 2010. Aquest segon pagament 

quedarà condicionat al fet que la persona candidata acrediti que ha superat la totalitat dels 

crèdits matriculats en el curs acadèmic 2009-2010. 

 

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. 

 

Els adjudicataris de les beques-premi atorguen a la Fundació el seu consentiment perquè el seu nom 

aparegui a la pàgina web i/o a la memòria de la Fundació, com també la seva imatge presa durant els actes 

relacionats amb la concessió i atorgament dels ajuts a l’estudi. 

 

La presentació de la sol·licitud de la beca-premi comporta l’acceptació i compliment sense cap reserva ni 

excepció de totes les bases i condicions de la convocatòria. 

 

Contra l’adjudicació de la beca-premi no s’hi pot interposar cap recurs. 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2009 

 

 

La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística,            El president de la Fundació P. i P. Pizarroso, 

 

 

 

 

 

 

Gemma Fonrodona Baldajos                                               José Pizarroso González 



 

Sol·licitud de beca-premi «Estar a la recíproca»  

de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso 
 

 

 

Dades personals 
 

DNI: 

 

 

Nom i cognoms: 

Data i lloc de 

naixement: 

 

Adreça: 

 

 

 

 

Telèfon de 

contacte: 

 

 

Adreça electrònica: 

 

 

 

Dades acadèmiques 
 

Centre on està matriculat/ada 

 

 

 

Titulació que es cursa: 

 

 

Curs: 

 

 

Nombre de crèdits: 

 

 

 

Documentació adjuntada 
 

 

 

Fotocòpia compulsada, no resumida, de la declaració de renda de l’any 2008 

 Certificat de secretaria amb currículum acadèmic. L’alumnat de primer curs haurà de 

presentar un certificat de notes obtingudes als cursos anteriors i la nota de selectivitat 

 Certificat de secretaria on consti que no es gaudeix de cap beca d’import superior a 1.200 

euros 

 Declaració jurada que no es gaudeix de cap beca superior a 1.200 euros anuals ni de cap 

treball remunerat 

 Fotocòpia de la matrícula del curs 2009-2010 

 Certificat d’empadronament, en el cas dels estudiants empadronats a l’Alt Urgell 

 Escrit de la persona sol·licitant amb la informació complementària que consideri pertinent i 

justificativa de la sol·licitud  

 

 

Barcelona, ............................................... 

 

 

 

 

 

 

Sr. president de la Fundació Privada P. i P. Pizarroso 


