1a CONVOCATÒRIA DE BEQUES DEL CURS 2016 - 2017
DE LA FUNDACIÓ SANT FRUCTUÓS
INTRODUCCIÓ
La Fundació Sant Fructuós, segons els seus objectius fundacionals i per acord del
seu patronat, ha determinat la convocatòria d’un primer programa de beques i d’un
fons pressupostari destinat a concedir beques d’ajut a l’estudi del jovent i la
formació continuada dels joves professionals pel curs 2016 - 2017.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Pressupost per a la convocatòria
Es destinaran 25.000,00 euros per aquesta convocatòria. Amb aquest pressupost,
s’assignarà un màxim de 60 beques i un mínim de 30. L’import final per a cada
beca serà proporcional al cost total dels estudis o dels projectes formatius
corresponent a cada candidat seleccionat.

Objectiu de les beques
Les assignacions econòmiques de les beques tindran com a objectiu:
- La contribució a les despeses del curs que estigui estudiant o vagi a estudiar el
becari o la becària, considerant com a despeses les taxes de matrícula, quotes,
transport, manutenció, allotjament, etc.
- En el cas que el becari sigui un professional, l’assignació de la beca té com a
objectiu la contribució a les despeses per a cursos de formació continuada o
complementària de la seva activitat professional.
- La contribució o compensació per les despeses derivades de realització d’estudis
o projectes, o per col·laboració en aquests projectes de forma voluntària, en els
àmbits de les finalitats fundacionals de la Fundació, o entitats anàlogues.
Es podrà acordar amb la persona becada que el benefici econòmic de la beca es
destini directament des de la Fundació a l’abonament d’aquestes despeses i en
nom del destinatari.
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Destinataris
Els destinataris de les beques de la Fundació seran joves estudiants o
professionals que preferiblement compleixin les següents característiques, encara
que cap d’elles sigui imprescindible:
- Ser estudiant a algun centre de les Escoles Diocesanes de l’Arquebisbat de
Tarragona, en endavant EDT.
- Acreditar dificultats econòmiques familiars per fer front a les despeses dels
ensenyaments privats de les EDT.
- Haver estat alumne de les EDT.
- Col·laborar desinteressadament en accions de voluntariat desenvolupades per la
Fundació Sant Fructuós, les EDT, o d’altres institucions sense ànim de lucre.
- Joves professionals amb alguna de les característiques anteriors i que realitzin
estudis de postgrau o màster.

Terminis
La convocatòria es fa pública a partir del dia 12 de juliol del 2016 i el termini de
presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 22 de juliol. Aquestes bases seran
visibles al web de la Fundació Sant Fructuós i a les Escoles Diocesanes de
Tarragona.

Sol·licitud
Les sol·licituds es poden presentar a la seu de la Fundació, o a qualsevol de les
Escoles Diocesanes de Tarragona. L’imprès de sol·licitud serà facilitat als propis
centres i a la seu de la Fundació.
Els candidats hauran d’aportar, com a mínim:
- el full de sol·licitud
- un CV que demostri la seva adequació als requisits de la beca
- altres que s’especifiquin a la convocatòria

Resolució dels ajuts
La resolució de la convocatòria correspon a la direcció de la Fundació i la
comunicació als candidats es farà la darrera setmana de juliol del 2016.
De manera addicional als requisits dels destinataris, en tots els casos, i per a la
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resolució dels ajuts, es valorarà com a condició favorable del candidat la seva
col·laboració de forma voluntària en accions o projectes desenvolupats per la
Fundació o institucions anàlogues, entre els que destaquen:

- Prestar atenció educativa a persones amb disminucions o necessitats educatives
especials.
- Promoure l’educació en el temps lliure des d’una visió cristiana.
- Organitzar activitats, conferències, seminaris, debats, congressos, cursos i
publicacions.
- Promoure la recerca, estudi, ensenyament i implicació en projectes i
col·laboracions a l’entorn de la cooperació amb altres entitats sense finalitat de
lucre, universitats, governs, organismes internacionals, etc., per tal de potenciar la
formació i cooperació en tot allò que afecta els valors humans i la pau.
- Promoure el desenvolupament i la gestió de les activitats de les institucions
d’àmbit diocesà dependents de l’Arquebisbat de Tarragona.
Els ajuts s’adjudicaran als candidats d’acord amb el següent procediment:
1. Avaluació de les sol·licituds presentades, incloent entrevista si es considera
oportú, per part de la direcció i/o els coordinadors de la Fundació.
2. Aprovació de la proposta per part de la direcció.

ACCEPTACIÓ I RENÚNCIA DE LA BECA
Acceptació
Amb la sola manifestació d’acceptació per part del beneficiari ja es considerarà
que aquest accepta la beca. Tanmateix, en aquest moment, el beneficiari haurà de
signar un document d’acceptació formal, en el qual es comprometrà explícitament
a complir les obligacions establertes.

Renúncia
Si un beneficiari, sense justificació, no es presenta en el lloc assignat el dia i l’hora
en que ha estat convocat, es considerarà que renuncia a la beca.

PÈRDUA DE LES BEQUES
Són causes de pèrdua d’un ajut:
- La renúncia voluntària del beneficiari presentada per escrit al responsable o a la
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secretària de la Fundació.
- El falsejament, ocultació o frau provats en la presentació de les dades i/o
documentació aportada per obtenir la beca.

PAGAMENT DE LES BEQUES
L’abonament de la quantitat total de les beques es farà automàticament després
de la concessió.

Tarragona, juliol del 2016.
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