CONVOCATÒRIA DE BEQUES
PER
A LA PROMOCIÓ
DE
L’APRENENTATGE EN ANGLÉS I EL PERFECCIONAMENT DE LA
LLENGUA ANGLESA

Amb la finalitat de donar compliment a la voluntat del senyor Joan Riera Gubau,
la Fundació per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès,
efectua amb càrrec als rendiments del fons especial Joan Riera Gubau
convocatòria pública per a la concessió de beques entre els estudiants i les
estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva, per a la
promoció de l’aprenentatge i el perfeccionament de la llengua anglesa.
1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria pública , competitiva i en règim de lliure
concurrència és la concessió de beques entre l’alumnat de Santa Coloma de
Farners i de la comarca de la Selva, per a la promoció de l’aprenentatge i el
perfeccionament de la llengua anglesa en centres, institucions i universitats
dels Estats Units, Regne Unit o Irlanda i per a estudis de grau i màster
universitaris en institucions i universitats dels Estats Units, tot respectant les
quotes de reserva d’un 50% de les beques en favor de persones residents al
municipi de Santa Coloma de Farners.
De manera excepcional en la convocatòria 2018, les beques de les modalitats
“C” i “D” sols es concediran únicament a diplomats i graduats de Santa Coloma
de Farners.
2. Regles per les quals es regula aquest procediment selectiu
La concessió de les beques es regirà pel que es disposa a les bases a través
de les quals es regulen les convocatòries que varen ser aprovades pel Patronat
el dia 21 de desembre de 2010, d’ara endavant les bases, i que estan
publicades en la pàgina web següent: www.fundaciorieragubau.cat, així com
pel que es disposa en la present convocatòria.
3. Modalitats de beca
Les beques que es convoquen per a aquesta anualitat son:
Modalitat A:
-

Fins a 150.000 € per a estades d’estiu per a l’aprenentatge i
reforç de la llengua anglesa
Un 60% de les beques correspondrà a estades amb una
durada mínima de dues setmanes per a estudiants de
secundària de 2n. cicle d’ESO i un 40% a beques amb una
durada mínima de quatre setmanes per a estudiants
d’ensenyaments post-obligatoris
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-

-

Les esmentades beques es destinen a finançar el
perfeccionament de la llengua anglesa en una institució
educativa dels Estats Units, Gran Bretanya o Irlanda.
Les destinacions seran les ofertades per la mateixa Fundació
i s’adjudicaran per estricte ordre de puntuació obtinguda pels
sol·licitants.

Modalitat C :
-

-

1 beca , per a estudiants de Santa Coloma de Farners, per a
cursar un curs de grau universitari – primer cicle universitarien llengua anglesa als Estats Units en qualsevol disciplina
acadèmica, incloses la música i les arts plàstiques,
dramàtiques i visuals.
L’import màxim unitari per beca serà de 35.000 euros per
curs.

Modalitat D :
-

-

1 beca, per a estudiants de Santa Coloma de Farners, per
cursar estudis de màster – segon cicle d’estudis
universitaris- en llengua anglesa als Estats Units en
qualsevol disciplina acadèmica, incloses la música i les arts
plàstiques, dramàtiques i visuals.
L’import màxim unitari per beca serà de 35.000 euros.

Les despeses que es financin són les previstes en l’apartat 5.1 de la base
cinquena de les bases.
4. Finançament
El finançament de les beques es farà amb càrrec al pressupost de la Fundació
per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès i en concret amb
càrrec als rendiments del fons especial Joan Riera Gubau.
5. Durada de la beca i període de gaudiment
Les beques de la modalitat A es gaudiran en els períodes proposats en les
estades que ofereix la Fundació.
La durada mínima de les estades per a la modalitat A serà de dues setmanes,
per a les persones beneficiàries de la franja de segon cicle d’ESO i de quatre
setmanes per a persones beneficiàries de la franja d’ensenyaments
postobligatoris.
Per a la resta de modalitats la durada s’establirà segons el calendari del curs o
postgrau.
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Els beneficiaris de les beques de les modalitats C i D, hauran d’iniciar els
estudis pels quals han obtingut la beca abans de dos anys comptats des de la
data en que es resol la convocatòria.
6. Sol·licituds i documentació complementària
6.1.

Els models de sol·licituds o formularis s’annexen a la present
convocatòria i es poden obtenir a la Seu de la Fundació a Santa
Coloma
de
Farners
i
en
web
de
la
Fundació:
www.fundaciorieragubau.cat.

6.2. La sol·licitud, degudament formalitzada, es podrà presentar,
exclusivament i de forma conjunta amb tota la documentació, a la
següent adreça:
-

Seu de la Fundació a Santa Coloma de Farners
Carrer Sant Sebastià,83, baixos

6.3 A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació requerida a la base
9.4 de les bases generals.
7. Termini per a la presentació de les sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la
publicació de la convocatòria, i finalitza els dies:
a) 16 de març de 2018, per a la modalitat A .
b) 18 de maig de 2018, per a la resta de modalitats
La presentació es farà en els llocs a què es refereix l’apartat 6.2 d’aquesta
convocatòria.
8. Resolució de la convocatòria
a) La resolució de la convocatòria la portarà a terme l’òrgan previst en
l’escriptura de constitució del fons Joan Riera Gubau i d’acord amb el
que disposen les bases de les convocatòries aprovades pel Patronat.
b) A les persones que hagin estat seleccionades se’ls notificarà
personalment la concessió de la beca, sens perjudici que abans de
rebre-la ho puguin consultar en la Seu de la Fundació a Santa Coloma
de Farners.
9. Pagament i bestretes
El pagament de les beques de les modalitats C i D es realitzarà en dues
anualitats diferents, amb possibilitat d’ajustar-los en funció de les necessitats
que acreditin els becats:
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a) Un primer pagament de fins el 80% de l’import de la beca en el moment
d’iniciar el curs.
b) Un segon pagament, per la resta i fins l’import justificat una vegada s’hagi
finalitzat el curs.
10. Retencions a efectes de l’IRPF
La Fundació aplicarà , si és el cas, la retenció que correspongui en concepte
d’IRPF, aplicant el que determini la llei d’aquest impost.
11. Informació sobre la convocatòria
Es podrà sol·licitar informació sobre la convocatòria en l’adreça electrònica
següent: info@fundaciorieragubau.cat
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