
BASES BEQUES U-BAC 
 

BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES BAC 2019/2020 
 
PRESENTACIÓ 
La Fundació BARCELONACTUA promou el  programa Beques U-BAC, nascudes amb la 
voluntat de crear un projecte centrat en l'accés als estudis superiors per part d'alumnes 
que troben una barrera econòmica que els hi tanca les portes, i amb la voluntat d'ajudar 
a fer que aquestes persones puguin gaudir d'una oportunitat per a desenvolupar tot el 
seu potencial acadèmic. 

En aquest sentit, BARCELONACTUA convoca unes beques anuals destinades a alumnes 
de segon de batxillerat, per a estudis universitaris i ocasionalment de formació 
professional. 

I. CRONOGRAMA 
 

Obertura de la convocatòria: 20 de Maig de 2019 

Presentació: Emplenament d'imprès enviat als candidats a través de correu electrònic i 
entrega de la documentació requerida. Entrevista personal. 

Tancament de la convocatòria: 31 de Juny de 2019 

Resolució del jurat: 12 de Juliol de 2019 

Inici de la beca: A partir del primer període de matriculació 

Seguiment: Mínim de tres reunions amb el tutor assignat, a determinar. 

II. CONVOCATÒRIA 
 

L'entitat BARCELONACTUA convoca unes beques anuals destinades al primer curs 
d'estudis universitaris del curs 2019/2020 

L'objectiu de les beques és donar suport a la formació universitària d'aquells estudiants 
que per dificultats econòmiques no podrien accedir als estudis universitaris 

Els destinataris de les beques són alumnes que estiguin cursant, o hagin completat, 
segon de batxillerat del curs 2018/2019 

Només poden optar a realitzar la sol·licitud de la beca els alumnes que formin part dels 
Instituts participants en el programa: IES Barri Besòs, IES Milà i Fontanals, IES Pau Claris, 
IES Miquel Tarradell, IES Galileo Galilei, IES Joan Coromines 



Les beques estan dirigides a tots els estudis universitaris que s'imparteixen a 
les universitats UB, UAB, UPF i UPC, sempre hi quan siguin estudis totalment públics. 
Només en cas que l’alumne no tingui accés, per nota de tall, a un centre públic per als 
estudis de la seva primera preferència, pot sol·licitar la beca per a un Centre Privat o 
Adscrit. 

Les beques es concediran per al primer curs universitari, essent prorrogable als següents 
dos cursos, sempre que l'alumne sol·liciti la pròrroga per escrit dins el període que se 
l'indicarà i sempre que l'alumne compleixi les condicions exigides per la seva renovació, 
establertes al punt IX de les bases. 

Si entre la finalització d’un curs amb la beca i l’inici del següent l’alumne vol demanar un 
canvi de grau universitari, ho podrà fer. El jurat es guarda la opció de valorar aquest 
canvi per mantenir, o revocar, la beca. En qualsevol cas, la beca mantindrà un temps 
màxim de concessió de tres cursos, independentment dels estudis realitzats en cada un 
d’ells. 

III. DOTACIÓ DE LA BECA 
 

La dotació econòmica de la beca compren els següents conceptes: 

1.                   Despeses d'inscripció i cost íntegre de la matrícula universitària de 
l'alumne, incloent-hi taxes administratives. 

2.                    El cost derivat del transport de l'alumne des de la seva residència habitual 
fins al centre universitari. Sempre s’aplicarà l’opció més econòmica per a cobrir el 
transport de l’alumne. Si aquest prefereix utilitzar una altra opció, es lliure de fer-ho, 
però la quantitat associada sempre ho serà en base a la opció més econòmica. 

3.                    El cost derivat del material escolar de l'alumne. Aquesta despesa serà 
autoritzada per BARCELONACTUA a sol·licitud del coordinador del projecte assignat a 
l'alumne becat. 

4.               L’opció a demanar un co-finançament d’un ordinador portàtil. Per això, 
l’alumne ha de presentar aquesta sol·licitud per escrit al coordinador del projecte. 
BarcelonActua estudiarà la  sol·licitud seguint els criteris de motivació i compromís de 
l’alumne respecte els seus estudis, i l’adequació de l’ordenador a les necessitats 
requerides pels seus estudis. En cas d’acceptar l’ajuda, oferirà un percentatge de 
pagament, sobre un màxim total de 700 euros, en base als següents criteris: 

Resolució beca* % BarcelonActua** % Alumne** 

Denegada 90 10 

Matrícula 70 30 

Matrícula + Variable 60 40 

Matrícula + Fixa + Variable 50 50 
 
* La darrera resolució de la beca del MECD presentada per part de l’alumne 
 **En cas que l’alumne tingui una mitjana d’expedient acadèmic superior a 7, es premiarà amb un 10% 
extra de finançament de BarcelonActua 



 

 

5.                           L’opció a demanar un co-finançament de la matrícula d’una acadèmia 
privada relacionada amb les assignatures realitzades per l’alumne als seus estudis 
universitaris. Per això, l’alumne ha de presentar aquesta sol·licitud per escrit al 
coordinador del projecte. BarcelonActua estudiarà la  sol·licitud seguint els criteris de 
motivació i compromís de l’alumne respecte els seus estudis, així com la probabilitat que 
el curs serveixi per assolir l’objectiu d’aprovar l’assignatura. En cas d’acceptar la 
sol·licitud, BarcelonActua oferirà un percentatge de pagament del 60% del total de la 
matrícula 

6.                      Gràcies a un acord amb la Fundació Ramon Molinas, tots els alumnes 
becats podran demanar una beca addicional per a rebre classes d’anglès al British 
Council de Barcelona. Dependrà de l’acord entre BarcelonActua i Ramon Molinas el 
nombre total de beques a concedir, procurant que tots els alumnes becats hi puguin 
accedir. 

De la mateixa manera, i en funció de les circumstàncies econòmic-familiars i socials de 
l'alumne, es podrà estudiar individualment altres requeriments que tinguin com a base 
un cost derivat dels estudis universitaris de l'alumne. 

L'import de la beca serà abonat mitjançant una transferència al compte corrent de 
l'alumne becat. 

Al llarg del curs universitari l'alumne gaudirà d'un procés de suport i seguiment per part 
de BARCELONACTUA que es pot materialitzar en qualsevol tipus d'ajuda, més enllà de 
l'econòmica, en funció de la situació personal de l'alumne i la capacitat de la Fundació. 

IV. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 

Els alumnes que desitgin sol·licitar una beca BAC hauran de reunir els requisits que a 
continuació s'indiquen, que han de mantenir-se fins a la concessió de la beca. 

1.                  Trobar-se cursant, o haver completat, el curs de segon de batxillerat en els 
centres educatius associats al programa. 

2.                  Estar registrat a les PAU i haver realitzat la preinscripció universitària. 

3.                  Trobar-se en una situació familiar de vulnerabilitat econòmica. 

4.                  Posseir un bon expedient acadèmic. 

5.                  Demostrar un perfil humà adequat. 

 

 



V. FORMALITZACIÓ, PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
 
Els alumnes interessats en obtenir la beca formalitzaran la seva sol·licitud a través del 
formulari que BARCELONACTUA facilitarà als sol·licitants 

Junt amb el formulari de la Sol·licitud degudament omplerta, s’acompanyarà la següent 
documentació: 

1.                   Fotocòpia del DNI 

2.                   Expedient acadèmic de Batxillerat 

3.                   Documentació econòmica dels membres que formen la unitat familiar 
de l'alumne: Declaració de la renda de l’any 2018 dels membres que formen l' unitat 
familiar que es trobin treballant, i/o documents acreditatius de trobar-se inscrits en les 
oficines de treball i rebre la prestació per atur; ajudes públiques 

4.                   Carta de motivació de l'alumne 

5.                   Acreditació d'inscripció a les PAU i la preinscripció universitària 

6.                   Resultats de les  PAU  

La documentació i el formulari de sol·licitud s'entregaran dins els terminis establerts. Si 
l’alumne presenta documentació fora del termini establert, quedarà exclòs de la 
convocatòria. 

L'alumne sol·licitant haurà de realitzar, en una data a definir, una entrevista personal 
amb l'equip de BARCELONACTUA en la que es poden requerir la presència dels tutors 
legals del mateix 

V. CRITERIS DE SELECCIÓ 
 

BARCELONACTUA nomenarà un comitè de Selecció. Els membres del comitè de selecció 
escolliran els alumnes becats, que segons els criteris de selecció, acreditin, segons el seu 
judici, els majors mèrits per a ser seleccionats. La decisió dels membres del Comitè 
és inapel·lable. 

Els criteris de selecció es fonamenten en els següents punts: 

1.                  Emplenament dels documents exigits 
 

2.                  Situació econòmica familiar i entorn social: És imprescindible que en la 
unitat familiar de l'alumne existeixi una situació econòmica de vulnerabilitat que posi en 
risc la capacitat de la mateixa per a assumir el pagament del cost dels estudis 
universitaris de l'alumne. 
En aquest punt, es valorarà la declaració de la renda de l’any 2018, les percepcions per 
atur o ajudes públiques percebudes, així com qualsevol altra informació rellevant 



aportada a través de la sol·licitud. Així mateix, es valorarà l'entorn familiar i social de 
l'alumne mitjançant les entrevistes personals que es portaran a terme entre els alumnes 
i els membres del Comitè de selecció. 

3.                  Expedient acadèmic de l'alumne: Es valorarà les capacitats acadèmiques de 
l’alumne en base al seu expedient de Batxillerat i als resultats obtinguts a les PAU. Es 
valorarà específicament les notes de l'alumne d'aquelles assignatures més directament 
relacionades amb els estudis universitaris que desitgi cursar. 
 
4.                  Perfil humà: Es valorarà positivament la possessió de virtuts com la 
motivació, la constància, l'esforç o el sentit de la responsabilitat. La participació en 
projectes associats al voluntariat, la solidaritat o la responsabilitat social també serà 
valorat positivament. 
 
5.                  Voluntat sobre els estudis: Es valorarà positivament que l'alumne sàpiga 
explicar quins són els estudis que vol realitzar i per quin motiu els vol realitzar. Es 
valorarà positivament la possessió d'una idea global de l'estudiant sobre quin 
futur professional pretén portar a terme. 
  

BARCELONACTUA comunicarà als seleccionats l'obtenció de la beca el dia de Juliol. La 
llista dels alumnes becats serà comunicada directament als mateixos. 

La decisió del Comitè de selecció s'ajustarà estrictament a les presents normes, pel que 
l'alumne sol·licitant de la beca es compromet a acceptar aquests criteris i decisió, sigui 
quin sigui el resultat de la selecció, que no serà revocada sota cap circumstància. 

El Comitè de selecció pot decidir que algun dels alumnes no seleccionats pugui entrar al 
programa, només en cas que algun dels seleccionats decideixi renunciar a la beca. 

VII. COMPATIBILITAT AMB ALTRES BEQUES 
L'atorgament de les beques U-BAC comportarà l'obligatorietat de l'alumne de sol·licitar 
la Beca General oferta pel Ministeri d'Educació, així com la beca Equitat oferta per 
AGAUR. Qualsevol altra beca atorgada a l'estudiant becat ha de ser comunicada a 
BARCELONACTUA per part de l'alumne, sota risc d'anul·lació de la beca concedida si no 
es compleix aquesta condició. 

En cas que l'alumne becat per BARCELONACTUA rebi la beca del Ministeri d'Educació o 
la beca Equitat, aquest es compromet a retornar a BARCELONACTUA l'import de la part 
de la beca rebuda referit a la Matrícula (Queden exempts de retorn la part de Quantia 
Fixa i Quantia Variable). 

En cas que l’alumne rebi qualsevol altre beca relacionada amb els estudis universitaris 
que no siguin les dues mencionades, haurà de renunciar a ella si vol mantenir aquesta 
beca. En cas que decideixi renunciar a la beca, se li reclamarà la devolució de les 
quantitats abonades durant el present curs universitari, per tal que un altre alumne 
pugui accedir a la beca si així ho decideix el Comitè de Selecció. 



VIII. OBLIGACIONS DELS BECARIS 
L'alumne becat es compromet a: 

Realitzar la sol·licitud de la beca general oferta pel Ministeri d'Educació, així com la beca 
equitat oferta per AGAUR 

Informar els membres del comitè de selecció de BARCELONACTUA, en el supòsit que se 
li atorgui qualsevol altre beca, pública o privada, relacionada amb els estudis 
universitaris de l'alumne 

Realitzar un mínim de tres trobades/visites durant el curs universitari 2016/2017 amb la 
persona assignada com a tutor o coordinador del projecte 

Informar sobre qualsevol incident o dubte relacionat amb els seus estudis universitaris 

Presentar a BARCELONACTUA l'expedient acadèmic actualitzat, a la fi del primer 
semestre així com a la fi del curs universitari. 

Presentar els tiquets comercials de tot producte dels que BARCELONACTUA hagi de 
cobrir el seu cost. 

Tenint en compte la filosofia de la Fundació BARCELONACTUA de promoure el 
voluntariat entre la ciutadania, els estudiants becats es comprometen a involucrar-se en 
alguna activitat d’acció social de BARCELONACTUA un mínim d’un cop per semestre. 

IX. CRITERIS DE RENOVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BECA 
Els alumnes que hagin obtingut la beca BAC per a cursar el seu primer any d'estudis 
universitaris poden ampliar la concessió de la beca fins a una màxima durada de 3 anys, 
d'acord amb els compromisos i obligacions assumits per ambdues parts en aquest 
document. 

Barcelonactua assignarà a cada alumne un tutor o coordinador del projecte, que 
realitzarà un seguiment de l'evolució de l'alumne mitjançant tres reunions anuals durant 
l'any lectiu amb l'objectiu d'ajudar-lo. En cas que l'evolució de l'alumne no sigui 
satisfactòria pel que fa a actitud i expedient acadèmic, el tutor podrà proposar al Comitè 
de Selecció la suspensió de la beca i la cancel·lació de futurs pagaments. El comitè de 
Selecció té el dret de suspendre la beca, però sota cap circumstància reclamarà 
quantitats que ja s'hagin abonat (amb l’única excepció del mencionat al punt VII. 
Compatibilitat amb altres beques) 

Per a poder renovar la beca, l'alumne haurà de presentar el seu expedient acadèmic 
actualitzat a la fi del curs universitari. D'acord amb els resultats acadèmics de l'alumne, 
el Jurat estudiarà la renovació, o bé revocació, de la beca. 

En cas que l'alumne aprovi el 100% dels crèdits aprovats se li renovarà automàticament 
la beca. Si l'alumne supera menys del 50% dels crèdits se li revocarà automàticament la 
beca. En la resta de casos, el Jurat valorarà la situació concreta del becari i prendrà una 
decisió al respecte. 



En cas de renovació, el període de validesa de la beca serà d'un curs universitari. 

X. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
 

En lo que se refiere al tratamiento de los datos personales que nos facilitan, o 

cualesquiera otros que se originen como consecuencia de la participación de la beca 

BAC, informarles que se incorporarán en el sistema de tratamiento de datos existente y 

cuya titularidad y responsabilidad es de de la fundación privada BARCELONACTUA, c/ 

Santa Creu nº 3, 08024 Barcelona, provista de C.I.F. G-66571746, consintiendo de forma 

expresa el tratamiento de dichos datos personales de forma lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada para los siguientes fines: 

a) La gestión y desarrollo de Becas 

b) Recibir información por escrito o a través de la Página Web de servicios propios. 

A dichos efectos facilita los siguientes datos: datos de identificación, imágenes, socio 

económicos. 

La base legal del tratamiento de sus datos se recoge en el artículo 6 del RGPD y consiste 

en la prestación del consentimiento y la ejecución del contrato. 

No utilizaremos sus datos personales para tomar decisiones automatizadas que le 

afecten ni para crear perfiles. 

Los únicos destinatarios de sus datos serán los profesionales de BARCELONACTUA 

encargados de dicha gestión bien sean por ser trabajadores por cuenta ajena o 

autónomos y serán conservados durante el tiempo en que se prolongue el servicio 

encomendado y el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. 

Con la presente comunicación queda informado de que sus datos serán comunicados de 

ser necesario a bancos y cajas, administraciones públicas y entidades necesarias para 

cumplir con la prestación del servicio mencionado. 

En el sentido indicado, informamos que contamos con la colaboración de terceros 

proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que, como 

consecuencia de la prestación de los mismos tratan los referidos datos en nombre y por 

cuenta de BARCELONACTUA para servicios de mensajería y paquetería, destrucción de 

documentos, etc.  

La falta de comunicación podría impedir dicho cumplimiento. 

En virtud de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, en cualquier momento usted podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 



oposición, portabilidad de sus datos de carácter personal y el derecho a no ser objeto 

de decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose con una solicitud escrita y 

firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del D.N.I. u otro documento 

acreditativo válido a BARCLONACTUA a la dirección anteriormente indicada o a la 

dirección de correo electrónico hola@barcelonactua.org 

Le rogamos que comunique inmediatamente a BARCELONACTUA cualquier modificación 

de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros 

Registros de Tratamiento esté siempre actualizada y no contenga errores. Asimismo, 

con la aceptación de este consentimiento, reconoce que la información y los datos 

personales recogidos son exactos y veraces. 

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se 

cumplen con las exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos, o 

cualquier otra normativa nacional o comunitaria que las regulen.  

Asimismo, le informamos que BARCELONACTUA tiene implantadas las medidas de 

seguridad de tipo técnico y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus 

datos de carácter personal y evitar la alteración, la pérdida y el tratamiento y/o acceso 

no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, provenientes de la acción humana o 

del medio físico y natural. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

También informarle que podrá dirigirse a la Autoridad de control competente para 

presentar la reclamación que considere oportuna. 

Por todo ello con la firma del presente documento queda informado de todo lo que 

precede y presta su consentimiento explícito para los tratamientos mencionados. 

 


