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CONVOCATÒRIA AJUTS FUNDACIÓ MASLLORENS PASCUAL
RESOLUCIÓ del degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de data 14 d’octubre de 2021, per delegació
del rector, per la qual es convoquen els ajuts de la Fundació MASLLORENS PASCUAL, per estudiants naturals de
Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Farners, Caldes de Montbui o de les respectives comarques que cursin
ensenyaments de Medicina, Enginyeria Biomèdica i Ciències Biomèdiques a la Facultat de Medicina i Ciències de
la Salut.
Antecedents i fonaments de dret
La Fundació privada sense ànim de lucre “MASLLORENS PASCUAL”, tal com disposen els seus estatuts entrega
anualment a la Facultat e Medicina de la Universitat de Barcelona l’import dinerari que en aquests s’estableix, per
tal que es constitueixi un fons de beques per estudiants que, naturals de Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de
Farnés, Caldes de Montbui, o de les comarques d’aquests municipis, que reuneixin uns certs requisits, cursin estudis
de Medicina, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica i altres que un futur es puguin impartir, a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
L’objectiu i destí dels ajuts, segons les finalitats de caràcter docent establertes en els estatuts de la Fundació, serà
donar suport econòmic als estudiants per tal de cursar els referits ensenyaments.
Aquests ajuts, tenen una dotació econòmica total de 19.998,7.‐€, de la Partides pressupostàries
2604CS02094000 D/482000900/C2021A/G00PDZNQ008, 2604CS02094000
D/482000900/R2018A/G00PDZNQ008, 2604CS02094000 D/482000900/R2019A/G00PDZNQ008 i
2604CS02094000 D/482000900/R2020A/G00PDZNQ008.
D’acord amb les consideracions anteriors i fent ús de les competències conferides per la legislació vigent, i per
delegació del rector,
RESOLC:
Primer.‐ Convocar uns ajuts, amb la dotació total de 19.998,7.‐€, (de la partides pressupostàries
2604CS02094000 D/482000900/C2021A/G00PDZNQ008, 2604CS02094000
D/482000900/R2018A/G00PDZNQ008, 2604CS02094000 D/482000900/R2019A/G00PDZNQ008 i
2604CS02094000 D/482000900/R2020A/G00PDZNQ008) corresponents a 10 beques a l’estudi, per import
de 1.999,87.‐€ cadascuna, per a estudiants que cursin estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona, dels ensenyament en Medicina, Enginyeria Biomèdica i ciències Biomèdiques, que siguin naturals de
Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Farners, Caldes de Montbui o de les respectives comarques i es trobin en
les circumstàncies que, determinades per les condicions establertes en els estatuts de la Fundació Masllorens
Pasqual, es concreten en les bases de la convocatòria, que s’adjunten a la present resolució.
Segon.‐ Publicar aquesta resolució i les bases que s’hi adjunten en annex, a la seu electrònica de la Universitat de
Barcelona i addicionalment i a efectes informatius a la pàgina web de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut,
https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts
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Degà, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
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Barcelona, 14 d’octubre de 2021

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, d’acord
amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es
podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució, segons el
que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu
procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest
cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del
recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Annex. BASES DE LA CONVOCATÒRIA D‘AJUTS DE LA FUNDACIÓ MASLLORENS PASCUAL, PER
ESTUDIANTS NATURALS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, SANTA COLOMA DE FARNERS,
CALDES DE MONTBUI O DE LES RESPECTIVES COMARQUES QUE CURSIN ENSENYAMENTS DE
MEDICINA, ENGINYERIA BIOMÈDICA I CIENCIES BIOMÈQUES A LA FACULTAT DE MEDICINA I
CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
Article 1. Objecte i tipus d’ajuts
En aquesta convocatòria s’ofereixen un total de 10 beques per import de 1.999,87.-€ cadascuna, per a
l’estudi en els ensenyaments i per als estudiants que compleixin les condicions indicades als següents
articles per tal de donar suport als que disposin de menys recursos.
Article 2. Condicions de la solꞏlicitud de l’ajut
2.1 Poden solꞏlicitar els ajuts:
Els estudiants matriculats als ensenyaments de Medicina, Enginyeria Biomèdica i ciències Biomèdiques de
la Facultat de Medicina que compleixin els següents requisits:

a) Que siguin natural de Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Farners, Caldes de
Montbui o de les respectives comarques.

Article 3. Documentació, presentació de la solꞏlicitud i terminis.
3.1. Per tal de sol∙licitar les beques, cal presentar, emplenat i signat, l’imprès de sol∙licitud disponible a l’efecte a
https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts, dins del termini establert en el punt 3
d’aquest article, a qualsevol dels registres generals de la UB, dirigit a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, acompanyat de la següent documentació:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Còpia del DNI o equivalent dels sol∙licitant.
Documentació acreditativa de la situació econòmica de la unitat familiar, incloent última declaració
d’IRPF presentada o acreditació de la manca de presentació, així com la que es consideri per acreditar
altres circumstàncies.
Documentació acreditativa de situació d’orfandat del sol∙licitant, si s’escau.
Documentació acreditativa de pertànyer a família nombrosa, si s’escau.
Documentació acreditativa de família monoparental, si s’escau.
Carta motivacional en que s’exposi la concreta situació, o altres motius que es consideri que s’hagin de
tenir en compte.

3.2. En data 14 d’octubre de 2021 es publicarà a la seu electrònica de la UB i addicionalment al web
https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts la relació de les sol∙licituds que no aportin
tota la documentació requerida, atorgant un termini de e 10 dies hàbils per esmenar‐les,
3.3. El període per sol∙licitar l’ajut s’inicia el mateix dia que es publiquen les bases d’aquesta convocatòria i finalitza
el dia 14 de novembre de 2021.
3.4. Els sol∙licitants es responsabilitzen de l’autenticitat i veracitat de les dades, manifestacions i documentació que
aportin, sens perjudici de la potestat, per part de la Universitat de Barcelona, de realitzar les comprovacions que
consideri oportunes o requerir que s’aporti la documentació o informació que s’escaigui.

Article 4. Import i pagament de l’ajut
4.1. Cada beca té una dotació de 1.999,87.‐€ per sol∙licitant.

4.2 Els pagaments s’efectuaran una vegada ferma la resolució d’adjudicació dels ajuts, mitjançant transferència
bancària
Article 5. Avaluació de les sol∙licituds, comissió d’avaluació i criteris de selecció
5.1. La Comissió encarregada de l’avaluació i selecció de les sol∙licituds realitzarà una proposta d’adjudicació al degà,
que dictarà la resolució definitiva. La Comissió estarà formada pel vicedegà Acadèmic de Graus i Relacions
Internacionals, que la presidirà, el Cap d’Estudis de Grau Medicina Campus Clínic i el Secretari de la Facultat de
Medicina Campus Clínic.
5.2. L’avaluació de les sol∙licituds, en que serà necessari el compliment dels requisits establerts a l’article 2.1, es
realitzarà en base als criteris bàsics i barems següents, en que es prioritzarà les sol∙licituds que acreditin :
Acreditació de situació econòmica menys beneficiosa. Màxim 10 punts
Expedient acadèmic. Màxim 7 punts
Situació d’orfandat. 2
Pertinença a família nombrosa. 2
Pertinença a família monoparental. 2
Altres circumstàncies especials. Màxim 1 punts
No haver estat sancionat per infracció greu o molt greu, amb resolució ferma en procediment disciplinari a
la Universitat de Barcelona en els últims dos anys. 1 punts.
5.3. En cas d’empat, els membres de la Comissió d’avaluació i selecció hauran de determinar el desempat per majoria
simple. En aquesta votació el president/a de la Comissió d’avaluació tindrà vot diriment.
Article 6. Resolució
6.1. L’adjudicació provisional dels ajuts es publicarà a la seu electrònica de la UB i addicionalment i a efectes
informatius a la web de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut https://www.ub.edu/portal/web/medicina‐
ciencies‐salut/beques‐i‐ajuts
6.2. Contra la resolució de la convocatòria es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Barcelona, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà a la publicació de la resolució a la seu electrònica de la UB, segons el que estableix l’article 46 de
l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la resolució a la seu electrònica de la UB, davant
el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Article 7. Revocació
L’adjudicació de l’ajut, se n’hagi o no abonat l’import concedit, podrà ser revocada en el cas que es descobreixi que
en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, o que hi hagi incompatibilitat amb la percepció
d’altres aportacions econòmiques. Si l’import ja ha estat abonat, la revocació comportarà la devolució de la quantitat
econòmica ingressada al compte corrent facilitat pel beneficiari.
Article 8. Aclariments
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspondrà al degà.
Article 9. Publicitat

La present convocatòria i tots els actes que se’n deriven es publicarà a la seu electrònica de la Universitat de
Barcelona, sense perjudici que addicionalment i a efectes merament informatius es faci difusió al web de la Facultat
de Medicina i Ciències de la Salut. La publicació en la seu electrònica serà la única a tenir en compte a efectes de
còmput del terminis del procediment.
Article 10. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
1. La unitat responsable del tractament de les dades personals facilitades a la UB amb la presentació de la sol∙licitud
és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. La finalitat del tractament de les dades personals serà gestionar els ajuts.
3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya; Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions). El consentiment explícit és necessari per al tractament de categories especials
de dades personals.
4. Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per
determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
5. Els destinataris de les dades seran la Universitat i, si n’hi ha, les persones encarregades del tractament de les dades.
En cas que s’adjudiqui l’ajut, també rebran les dades necessàries les administracions tributàries si correspon. Així
mateix, es publicarà la resolució de la present convocatòria al web de la UB indicat en aquestes bases. No es preveu
cap altra cessió de dades, tret que sigui per obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’envien les dades
necessàries.
6. Els titulars podran accedir a les dades, sol∙licitar‐ne la rectificació, la supressió, l’oposició o la limitació, mitjançant
un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjuntin una
fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
6. Si els titulars consideren que els seus drets no s’han atès adequadament, podran comunicar‐ho al delegat de
Protecció de Dades de la UB per correu postal (travessera de les Corts, 131‐159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona) o
per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
També tindran dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

