Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a concessió de
beques per a la realització d’estudis en llengua anglesa de la Fundació per a
l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès, finançades pel fons
especial Joan Riera i Gubau.
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment de convocatòria
pública , competitiva i en règim de lliure concurrència per a la concessió de
beques entre l’alumnat, diplomats i llicenciats 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 a
Catalunya, els Estats Units, Canadà, Gran Bretanya o Irlanda i per a estudis de
grau , postgrau i màster universitaris en institucions i universitats dels Estats
Units.
D’acord amb l’objectiu del fons especial Joan Riera i Gubau es tenen en
compte, per a l’adjudicació de les beques, els criteris de capacitat
d’aprenentatge de l’alumne que acredita el seu expedient acadèmic i el de
suport a les famílies amb pocs recursos econòmics.
Per a l’adjudicació de les beques s’hauran de respectar les quotes de reserva
d’un 50% a favor de persones residents en el terme municipal de Santa Coloma
de Farners, d’acord amb el que disposa l’escriptura pública de constitució del
fons especial Joan Riera Gubau.
Per a facilitar l’accés a les beques els sol·licitants no residents a Santa Coloma
de Farners sols podran ser beneficiaris de dues beques, una quan siguin
estudiants d’ESO i una quan siguin estudiants d’ensenyaments postobligatoris.
Les sol·licituds de les beques es faran d’acord amb l’oferta de centres docents
que amb aquest objectiu determini la Fundació o aquells que proposi el
sol·licitant en funció de la modalitat de cada beca.
2. Modalitats de beca
Els participants poden optar a una de les tres modalitats de beca següents:
Modalitat A: beca d’una durada d’un mínim de 15 dies per al perfeccionament
de la llengua anglesa en una institució educativa de Catalunya, els Estats Units,
Canadà, Gran Bretanya o Irlanda adreçada a estudiants de secundària de 2n.
cicle d’ESO a ensenyaments postobligatoris.
Es tindrà en compte, a efectes de determinar la durada mínima de l’estada,
l’edat que tingui l’alumne en la data de la sol·licitud.
Modalitat C: beques per cursar estudis de primer cicle universitari en llengua
anglesa als Estats Units, que puguin ser reconeguts i incorporats en
l’expedient acadèmic universitari del nostre país , en qualsevol disciplina
acadèmica, inclosos els ensenyaments artístics.
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Modalitat D: beques per cursar estudis de postgrau o màster (segon cicle
d’estudis universitaris) en llengua anglesa als Estats Units i que puguin ser
reconeguts i incorporats en l’expedient acadèmic universitari del nostre país en
qualsevol disciplina acadèmica, inclosos els ensenyaments artístics. Els estudis
de postgrau (certificats, diplomes, pràctiques universitàries...), s’admetran
prèvia justificació argumentada del sol·licitant, que haurà de valorar i acceptar
la Fundació.
3. Durada de la beca i període de gaudiment
Totes les beques que es concedeixin en el marc d’aquesta convocatòria pública
es gaudiran dintre del període comprès en la convocatòria segons el calendari
de la universitat o centre de destinació, i tindran la durada màxima següent:
Modalitat A: mínim 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.
Modalitat C: renovable anualment, fins a un màxim de quatre anys, en funció
dels resultats acadèmics.
Modalitat D: segons màster o postgrau , prorrogable un segon any en funció
dels resultats acadèmics.
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.
4. Requisits de les persones que hi participin
Podran ser beneficiaris/àries de les beques els estudiants que compleixin els
requisits següents, en la data en què acaba el termini de presentació de
sol·licituds:
4.1 Requisits que han de complir totes les persones que hi participin:
a) Residir o haver residit al municipi de Santa Coloma de Farners o a
qualsevol altre municipi de la comarca de la Selva, d’acord amb el que
preveuen aquestes bases per a cadascun dels ensenyaments.
Per a totes les modalitats, es tindrà en compte el de residència actual
per a determinar en quina quota de reserva (Santa Coloma de Farners o
la comarca/altres territoris) correspon incorporar-lo. Per a la quota
territorial de Santa Coloma de Farners caldrà residir i haver-hi residit
com a mínim durant els darrers tres anys anteriors a la convocatòria.
b) Per a la modalitat A, haver cursat i aprovat l’idioma anglès durant l’últim
curs en què van realitzar estudis ordinaris.
c) Haver obtingut una nota mitjana mínima de 5 en l’expedient acadèmic
que s’utilitza per a la puntuació del nivell acadèmic del sol·licitant.
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d) No gaudir d’altres beques per al mateix concepte atorgades per altres
administracions públiques o entitats privades.
4.2 Requisits propis de la modalitat A: beques per a estades d’un mínim de
dues o quatre setmanes.
4.2.1 Residir i haver residit durant almenys els tres últims anys (abans de la
convocatòria) al municipi de Santa Coloma de Farners; residir i haver-ho
estat fent almenys quatre anys (abans de la convocatòria) al municipi de
Santa Coloma de Farners; haver residit durant almenys cinc anys al
municipi de Santa Coloma de Farners; o que el pare o la mare de
l’alumne/a hagi residit, de forma continuada o no, durant almenys dotze
anys a Santa Coloma de Farners; residir i haver residit durant almenys
els tres últims anys (abans de la convocatòria) a la comarca de La Selva;
residir i haver residit durant almenys sis anys a la comarca de La Selva;
o bé haver residit almenys durant nou anys a la comarca de La Selva.
4.2.2 Ser estudiant de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, o
bé cursar el primer o el segon curs del Batxillerat, o bé cursar cicles
formatius de grau mitjà que tinguin l’anglès com a part obligatòria del
currículum o que tinguin l’anglès com a assignatura extracurricular i
puguin acreditar el nivell mitjançant el certificat acreditatiu corresponent
emès pel centre escolar i sempre que el reconegui la Comissió de
Selecció de la Fundació; amb un límit d’edat de fins a 20 anys.
4.2.3 Estar autoritzats pel pares/mares o tutors legals en el cas de participants
menors d’edat.
4.3 Requisits propis de la modalitat C: beques per cursar estudis universitaris.
4.3.1 Haver obtingut el títol que permeti accedir a la Universitat.
4.3.2 Haver residit almenys quatre anys a Santa Coloma de Farners; o que el
pare o la mare de l’alumne/a hagi residit, de forma continuada o no,
durant almenys dotze anys a Santa Coloma de Farners; o haver cursat
estudis reglats almenys set anys a Santa Coloma de Farners o la
comarca de la Selva.
4.3.3 Haver obtingut la titulació acadèmica que permet accedir a aquestes
beques amb posterioritat a l’1 de gener de 2015.
4.3.4 Tenir un nivell de competència lingüística en anglès equivalent al nivell
B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa, o
superior.
4.3.5 Haver estat admès/esa en una universitat nord-americana per cursar els
estudis pels quals se sol·licita la beca o, en el seu defecte, acreditar-ho
amb anterioritat a la percepció de l’import de la beca.
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4.4 Requisits propis de la modalitat D: beques per cursar estudis de màster
universitari.
4.4.1 Haver residit almenys quatre anys a Santa Coloma de Farners; o que el
pare o la mare de l’alumne/a hagi residit, de forma continuada o no,
durant almenys dotze anys a Santa Coloma de Farners; o haver cursat
estudis reglats almenys set anys a Santa Coloma de Farners o a la
comarca de la Selva.
4.4.2 Haver obtingut una titulació de grau, llicenciatura , diplomatura complerta
amb el seu títol corresponent o titulació equivalent. La titulació
acadèmica s’ha d’haver obtingut amb posterioritat a l’1 de gener de
2015.
4.4.3 Tenir un nivell de competència lingüística en anglès equivalent al nivell
B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa o
superior.
4.4.4 Haver estat admès/esa en una universitat nord-americana per cursar els
estudis pels quals se sol·licita la beca o, en el seu defecte, acreditar-ho
amb anterioritat a la percepció de l’import de la beca.
5. Dotació i nombre de beques que es determinaran en cada convocatòria
5.1 El finançament de les beques atorgades es farà amb càrrec al pressupost
de la Fundació per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en
Anglès, per l’import total màxim que es fixi en cada convocatòria. Aquest
import es distribuirà entre totes les persones que hi participin que en resultin
beneficiaris/àries. La dotació individual de cada beca es determinarà tenint
en compte els conceptes següents:
a) Despeses de matrícula i taxes obligatòries per a l’ensenyament en la
institució d’educació tècnica, secundària o superior o centre de
destinació
b) Viatge d’anada i tornada.
c) Despeses en concepte d’allotjament, manutenció , desplaçaments en
transport públic des del domicili del becat al centre educatiu i despeses
en llibres i material docent durant el període de l’estada en el país de
destinació.
d) Assegurança de malaltia i accident.
La gestió i la tramitació dels serveis esmentats els farà , segons la modalitat
de la beca, la Fundació o les persones beneficiàries de la beca.
Les despeses originades per l’obtenció del visat o permís de residència
exigits per la legislació del país de destinació aniran a càrrec del becari o
becària.
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5.2 En cap cas es faran efectius imports que siguin superiors al de la beca
inicialment concedida, ja sigui per altres despeses sobrevingudes o per
conceptes que no siguin els que es relacionen en la base anterior.
5.3 La Fundació pot fixar topalls o imports màxims per a conceptes com el
d’allotjament i la manutenció.
5.4 Per a la modalitat “A” la Fundació pot fixar també un import unitari màxim de
les beques.
5.5 El pagament de la beca es farà directament a la persona beneficiària
mitjançant transferència bancària en un, dos o més terminis, en funció de la
modalitat de la beca. Els pagaments es faran en euros a la domiciliació
bancària indicada per la persona beneficiària en la sol·licitud. Les possibles
fluctuacions de l’euro respecte del dòlar no afectaran l’import de la beca,
que constarà en la resolució d’adjudicació de les beques. Les convocatòries
podran establir la possibilitat d’atorgar bestretes, les quals hauran de fixar el
seu import i forma de pagament.
5.6 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 dels becats:
a) Un pagament de fins el 80% de l’import de la beca en el moment d’iniciar
el curs o durant la realització d’aquest.
b) Un darrer pagament per la resta i fins l’import justificat, una vegada
s’hagi finalitzat el curs.
La Fundació aplicarà , si és el cas, la retenció que correspongui en
concepte d’IRPF, d’acord amb el que determina la llei d’aquest impost i els
tipus que hi siguin aplicables en funció de les dades del model 145 de
l’impost que hauran d’omplir els beneficiaris.
5.7 Per a l’adjudicació de les beques es respectaran les quotes de reserva d’un
50% a favor de persones residents en el terme municipal de Santa Coloma
de Farners, d’acord amb el que disposa l’escriptura pública de constitució
del fons especial Joan Riera Gubau.
6. Selecció de les persones aspirants
6.1 Les sol·licituds seran estudiades per una comissió formada pels centres
docents que, amb aquest objectiu, es preveuen en l’escriptura de
constitució dels fons especial Joan Riera Gubau i els membres de la
Comissió Delegada o del Comitè Executiu que es determinin, quan aquest
comitè estigui constituït.
6.2 Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte l’expedient
acadèmic (per a la concessió de la beca) i la situació econòmica (per al
percentatge de beca en la modalitat “A” i per a casos d’empat:
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a) Expedient acadèmic:
Els criteris valoratius seran els següents:
6.2.1 Modalitat A:
Puntuació
Rendiment acadèmic general i específic:
S’assignarà la puntuació, tenint en compte l’existència de qualificacions
numèriques i no numèriques en el sistema curricular actual, en funció de la
mitjana de l’expedient acadèmic i de la qualificació de l’assignatura de llengua
anglesa:
Qualificació mitjana de 9 a 10 o Assoliment Excel·lent (AE): 20 punts
Qualificació mitjana de 7 a 8,99 o Assoliment Notable (AN): 15 punts
Qualificació mitjana de 5 a 6,99 o Assoliment Satisfactori (AS): 10 punts
Qualificació mitjana d’anglès de 9 a 10 o Assoliment Excel·lent (AE) : 20 punts
Qualificació mitjana d’anglès 7 a 8,99 o Assoliment Notable (AN): 15 punts
Qualificació mitjana d’anglès de 5 a 6,99 o Assoliment Satisfactori (AS): 10
punts
L’ordre de concessió en igual puntuació acadèmica serà de menor a major
renda familiar disponible.
6.2.2 Modalitats C i D :
Per estricte ordre dels mèrits acadèmics acreditats pel sol·licitant (nota final de
batxillerat o de cicle formatiu de grau superior per a les beques de la modalitat
C i nota final de grau per a les beques de la modalitat D).
L’òrgan de selecció podrà incloure una entrevista personal amb el sol·licitant a
efectes d’aclarir mèrits i millorar la valoració del seu expedient.
b) Situació econòmica per al percentatge de beca de la modalitat “A”:
Els criteris valoratius aplicables, a efectes del percentatge de la beca de la
modalitat A:
Puntuació
1. Ingressos familiars ponderats en relació al nombre d’integrants de la unitat
familiar, sense excloure pagues extres, comparats amb el darrer Indicador de
Renda de Suficiència català (IRSC) aprovat per la Generalitat de Catalunya.
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2. La Fundació pot acordar la utilització d’un altre índex de referència que
estigui legalment aprovat, com potser l’Indicador públic de renda d’efectes
múltiples estatal (IPREM).
TAULA BÀSICA
Ingressos familiars fins a 3 vegades l’IRSC: 20 punts
Ingressos familiars entre 3 i 5 vegades l’IRSC : 15 punts
Ingressos familiars superiors a 5 vegades l’IRSC: 10 punts
Les referències a l’IRSC, o l’índex de referència que el substitueixi,
contingudes en aquesta base s’hauran d’entendre efectuades a partir de la data
de la seva aprovació a l’índex equivalent que aprovi la Generalitat de
Catalunya.
COEFICIENT MULTIPLICADOR EN FUNCIÓ DEL NOMBRE I LA SITUACIÓ
DE COMPONENTS DE LA UNITAT FAMILIAR
La puntuació definitiva s’obtindrà d’aplicar a la puntuació de la taula bàsica un
sol dels següents coeficients multiplicadors:
Si la unitat familiar té 3 membres, el coeficient multiplicador és: 1,0
Si la unitat familiar té entre 4 membres: 1,5
Si la unitat familiar 5 o més membres: 2,0
Famílies monoparentals : 2,0
Famílies amb descendents , que no siguin el beneficiari, de menys de 25 anys
que estiguin cursant estudis universitaris o de grau superior, sense ingressos
propis , convisquin o no dins la unitat familiar: 2,0
Existència en la unitat familiar d’algun membre ,que visqui en el mateix domicili
i estigui afectat per minusvalies acreditables: 2,0
Famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC anual: 2,0
6.3 Ordre de concessió de les beques
L’ordre de concessió de les beques es fixarà d’acord amb les puntuacions que
s’hagin obtingut per la suma de les qualificacions mitjanes de l’expedient
acadèmic general i d’anglès.
S’aplicaran, per a l’import de les beques que es concedeixin, les limitacions
percentuals que es fixen en la base 7a. i es concediran tantes beques com
permeti el global econòmic que es destini a cada convocatòria.
6.4 Supòsit d’empat en les puntuacions
En el supòsit d’empat per puntuació el criteri d’atorgament serà el de menor
renda familiar disponible.
7. Imports màxims de les beques
7.1 L’import màxim de les beques serà de:
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Modalitat A :
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és de fins a
15 punts la beca serà del 75%.
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és de més
de 15 i fins a 21,25 punts la beca serà del 85%.
Si la puntuació obtinguda pel nivell de renda familiar disponible és superior
als 21,25 punts la beca serà del 100%.
Modalitats C i D:
Segons l’import màxim unitari que fixi la convocatòria anual.
7.2 En el supòsit de que en una modalitat de la convocatòria no es cobreixin
totes les beques, la Fundació podrà acordar que aquestes s’acumulin a una
altra modalitat dins la mateixa quota de reserva per territori.
8. Destinacions
En el cas de les beques de la modalitat A la Fundació pot proposar diferents
destinacions en institucions educatives dels tres països d’estada. L’adjudicació
d’aquests destins es realitzarà d’acord amb les peticions inicials que els becaris
hagin fet i amb estricte ordre a la puntuació obtinguda.
Les destinacions adjudicades poden variar a causa de la situació del COVID,
tant en dates, com en països i llocs de destí. Aquesta modificació podrà ser
informada en el darrer moment, en funció de la situació de la pandèmia, i serà
inapel·lable.
En la resta de modalitats és el beneficiari qui proposa la institució de destí.
9. Sol·licituds i documentació complementària
9.1 El model de sol·licitud i de la carta de referència, per a les persones que
sol·licitin una beca, es podran obtenir a l’adreça electrònica que figuri a la
convocatòria.
9.2 La sol·licitud, degudament formalitzada, s’haurà de presentar, juntament
amb la documentació complementària que estableix la base 9.4, a l’adreça
que es determini a la convocatòria.
9.3 El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la
publicació de la convocatòria, i finalitzarà, en funció de la modalitat de beca
sol·licitada, en la data que consti en la respectiva convocatòria.
9.4 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, les persones que hi participin hauran
d’aportar la documentació complementària següent:
a) Fotocòpia del DNI
a) Certificació que acrediti els requisits de residència estipulats a aquestes
bases
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b) Certificat de convivència
c) Declaració responsable referida a la renda familiar disponible de la unitat
familiar i del número de membres que componen aquesta.
A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat
familiar els que consten en el certificat municipal de convivència amb el
següent grau de parentiu: el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; el/la
sol·licitant; els germans solters menors de 25 anys que convisquin al
domicili familiar o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics,
psíquics o sensorials.
En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents,
també es consideren membres computables el cònjuge o, si escau, la
persona a què estigui unida en anàloga relació, com també els fills, si
n'hi ha.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera
membre computable el que no convisqui amb el/la sol·licitant de l'ajut,
sens perjudici que en la renda familiar s'inclogui la seva contribució
econòmica. No obstant això, tenen la consideració de membre
computable, si escau, el nou cònjuge o la persona unida per anàloga
relació les rendes i el patrimoni del qual s'inclouen en el còmput de la
renda i el patrimoni familiar.
Per al còmput del número de membres de la unitat familiar es tindran en
compte els germans, ascendents, altres familiars o altres persones
sense parentiu que convisquin en el domicili quan s’acrediti
documentalment que no disposen de cap tipus de renda.
Es considera que un o una estudiant és independent si té uns ingressos
mensuals iguals o superiors al salari mínim interprofessional (SMI) en
l’exercici econòmic que serveix de referència per a l’estimació de la
renda familiar disponible i acredita la propietat o titularitat del lloguer del
seu domicili.
S’haurà de declarar, com a renda familiar disponible, la que resulti del
darrer exercici de l’IRPF tancat , en el supòsit que sigui obligatori fer la
corresponent declaració.
El supòsit en el qual no s’ha de fer declaració d’IRPF s’haurà d’acreditar,
en el moment de justificar aquestes dades, mitjançant el corresponent
certificat emès per l’Administració Tributària.
d) Mèrits acadèmics, d’acord amb la documentació que s’exigeixi per a
cada convocatòria:
Modalitat A : certificat que acrediti el curs que s’està realitzant i els mèrits
acadèmics referits al darrer curs realitzat, amb l’expressió numèrica de la
mitjana acadèmica calculada i certificada pel centre acadèmic i també la
qualificació de l’assignatura de llengua anglesa d’aquell curs.
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A efectes del càlcul de la mitjana acadèmica serà d’aplicació la fórmula
de l’Annex 2 de l’Ordre ENS/108/2018:
S’han de fer les equivalències següents: NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4.
La qualificació mitjana s’obté com a mitjana aritmètica de les
qualificacions numèriques de les matèries cursades, incloent les
qualificacions de totes les matèries comunies, les dels àmbits
transversals i una única qualificació de la matèria o matèries optatives.
Aquesta qualificació amb tres decimals, en escala d’1 a 4, s’ha de
multiplicar per 2,5 per obtenir un valor màxim de 10.
Modalitats C i D : certificació acadèmica completa dels estudis previs
realitzats que corresponguin segons la modalitat (qualificacions finals de
batxillerat o cicles Formatius per a les beques de la modalitat C i
qualificacions finals de grau per a les beques de la modalitat D)
e) Memòria relativa als estudis que es volen cursar i projecte professional
personal al nostre país del sol·licitant , per a les modalitats C i D.
f) Els sol·licitants de les modalitats C i D que formin una unitat familiar
independent hauran de presentar els documents que ho acreditin.
10. Resolució del procés
Un cop valorades les sol·licituds, la comissió de selecció proposarà a la
Fundació les persones candidates beneficiàries.
La Fundació, o per delegació seva la Comissió Delegada o el Comitè Executiu,
quan s’hagi constituït, resoldrà la convocatòria i comunicarà el resultat a les
persones que hi hagin participat. La comunicació es farà per correu ordinari
certificat als beneficiaris inicials i per correu electrònic als sol·licitants que
quedin en reserva. Les beques concedides també es publicaran a la pàgina
web de la Fundació.
Aquest resultat serà inapel·lable.
Les persones que en resultin beneficiàries hauran d’acceptar la beca en el
termini que els atorgui la Fundació i que els serà comunicat juntament amb el
resultat del procés. Així mateix, hauran d’aportar en el mateix termini o, en
qualsevol dels casos, abans de rebre l’import de la beca, la documentació
següent:
a) Visat o permís de residència
b) Assegurança de malaltia i accident d’una durada equivalent a la de la
beca
c) Autorització dels pares, si escau
d) Cartes de referència en els casos dels sol·licitants de beques de la
modalitat C i D
e) Acreditació de l’admissió en el centre, institució o universitat de
destinació
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f) Demostració d’haver superat les proves TOEFL o GMAT per a les
modalitats C i D.
g) En el cas que sigui possible abans de fer el primer pagament ,
l’acreditació seran convalidats i incorporats en l’expedient acadèmic del
nostre país o que seran objecte d’homologació, a efectes d’aplicar o no
la retenció de l’IRPF.
En cas que el beneficiari o la beneficiària no accepti la beca o no aporti la
documentació requerida dintre del termini previst, s’entendrà que hi renuncia.
En cada convocatòria s’establirà una llista de reserva de les sol·licituds que
n’hagin quedat excloses per puntuació i a les quals s’atorgaran les beques, per
estricte ordre de puntuació, en el supòsit de revocació de les inicialment
concedides per incompliment de les bases.
11. Obligacions dels becaris i becàries
11.1 Efectuar els estudis previstos, d’acord amb la sol·licitud presentada i
iniciar-los , per a les modalitats C i D, dins els dos anys següents a la
concessió de la beca.
11.2 Enviar a la Fundació, en acabar l’estada o el curs, els resultats dels
estudis realitzats, acreditats degudament pel centre, institució o universitat
corresponents i la seva convalidació/incorporació en l’expedient acadèmic
del nostre país o homologació del títol.
11.3 Comunicar a la Fundació l’adreça que tingui al lloc de destinació.
11.4 Finançar el curs pel qual han estat becats únicament amb aquesta
dotació fins a la finalització del curs.
11.5 Justificar totes les despeses que hagin estat finançades per la beca.
11.6 Fer constar la Fundació en qualsevol publicació o treball que es pugui
derivar dels estudis finançats per aquesta.
11.7 Omplir i retornar a la Fundació les enquestes de valoració de les estades
de la modalitat “A” que aquesta els lliuri.
11.8 Comunicar , els beneficiaris de la modalitat “A”, la qualificació de
l’assignatura de llengua anglesa obtinguda en els cursos immediatament
anterior i posterior, per tal de realitzar l’estadística d’evolució dels nivells
d’anglès dels nostres becats.
12. Renovació de beques
Les beques corresponents a les modalitats C i D seran renovables fins a un
màxim de dos, quatre i dos anys respectivament, prèvia petició del beneficiari i
segons els mèrits acadèmics que s’acreditin.

11

El peticionari haurà de presentar, junt amb la sol·licitud de la renovació, el
certificat de la institució educativa o universitat que acrediti que està en
condicions de superar el curs de batxillerat , el curs universitari o el màster.
L’òrgan de selecció de la Fundació atendrà les peticions de renovació per
estricte ordre de mèrits acadèmics aconseguits pels becats.
L’òrgan de selecció podrà incloure una entrevista personal amb el sol·licitant a
efectes d’aclarir mèrits i millorar la valoració del seu expedient.
Concedida la renovació el beneficiari haurà de presentar els documents
assenyalats en la base 10a que calgui renovar.
13. Certificat de final de beca
Es pot demanar una memòria i condicionar l’últim pagament a la seva
presentació
14. Incompatibilitat de la beca
La percepció de les beques concedides per la Fundació per a l’Ensenyament
de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès és incompatible amb qualsevol altre
ajut públic o privat.
Els beneficiaris de les modalitats “C” i “D” que hagin gaudit d’una beca no
podran obtenir-ne una segona de la mateixa modalitat.
15. Incompliment
L’incompliment per part de les persones beneficiàries de les seves obligacions,
segons el que estableixen aquestes bases i, fonamentalment la desviació dels
fons percebuts a activitats diferents a aquelles que constitueixen la finalitat de
la beca, comportarà la revocació de la beca , la impossibilitat de concórrer en
les següents convocatòries i la devolució dels imports que s’hagin abonat fins el
moment al becat.
16. Responsabilitat
La Fundació per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès no
assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels becaris i becàries, ni pels
danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers.
17. Interpretació de les bases
La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del
candidat, l’acceptació expressa dels criteris i les decisions que la Fundació per
a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès pugui prendre quan
sorgeixi qualsevol dubte interpretatiu sobre els requisits i les condicions
enunciats en aquestes bases.
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