FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP ANTON CERQUEDA

PRESENTACIÓ
Disposa el article 20’1 de la Constitució andorrana que “tota persona té el dret a l’educació, la
qual s’ha de orientar vers el desenvolupament ple de la persona i de la dignitat, tot enfortint el
respecte a la llibertat”.
La formació universitària, entesa com un conjunt d'accions formatives que capaciten a les
persones per a l'acompliment qualificat dels diferents professions que contribueixen a la
millora de la competitivitat i de la productivitat, constitueix un dret bàsic de la ciutadania. La
formació universitària és, doncs, un mecanisme essencial per afavorir l'accés a l'ocupació i la
inserció qualificada dels joves a la vida laboral, professional i econòmica del nostre país.
Arribar a aquestes finalitats exigeix impulsar i fomentar la preparació, en aquest important
camp de l’educació, als joves, nacionals o residents a Andorra, perquè completin els seus
estudis universitaris.
Les beques per fer estudis universitaris són una eina útil per al desenvolupament humà i
enriquiment intel·lectual de les persones, així com un instrument imprescindible per fomentar
el principi d'igualtat d'oportunitats dels ciutadans. Amb aquestes beques la Fundació pretén
afavorir que qualsevol alumne pugui progressar en els seus estudis superiors tan enllà com li
permetin les seves capacitats personals, sense que les limitacions econòmiques puguin ser un
obstacle a aquesta progressió. Els estudiants mitjançant els seus estudis inverteixen en el seu
propi futur, i el fet que aquest futur sigui millor, també repercutirà positivament en el conjunt
de la societat andorrana.
La Fundació Privada Josep Antón Cerqueda, en compliment d'una de les seves finalitats
fundacionals, pretén amb aquesta iniciativa incentivar i donar suport a la formació
universitària amb la il·lusió que, en el futur, sorgeixin oportunitats professionals suficientment
atractives que permetin als alumnes becats desenvolupar la seva carrera professional en el
nostre país.
Amb aquest objectiu, la Fundació presenta la vuitena convocatòria de tres beques per fer
estudis universitaris a Catalunya en el curs acadèmic 2016/2017; a través d'aquesta iniciativa
es pretén ajudar a aquells joves estudiants que, amb un bon expedient acadèmic i tenint la
vocació i intenció de començar una carrera universitària tinguin, no obstant això, alguna
dificultat econòmica que els impedeixi cursar aquests estudis. Aquestes beques es dirigeixen,
doncs, a estudiantes que iniciïn, per primera vegada, el seu primer cicle d'estudis universitaris
conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en la carrera triada.
En conseqüència, aquestes beques es regiran per les següents
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BASES
I. ABAST I ÀMBIT DE LA BECA.
En la convocatòria 2016/2017 la Fundació Privada Josep Antón Cerqueda preveu la concessió
de tres beques per fer estudis universitaris de les següents característiques:
a) Dotacióeconòmica de la beca:
La Fundació es farà càrrec de les següents despeses:
1.

El pagament de les taxes o matrícula corresponents al curs 2016/2017 per a
cursar en una Universitat el número de crèdits corresponents al primer curs
d'acord amb l'itinerari curricular fixat pel pla d'estudis de la Universitat o
Facultat escollida. Les despeses corresponents als serveis acadèmics i extraacadèmics de la Universitat o Facultat seran a càrrec del becat.

2.

Contribuir, durant tot l'any acadèmic 2016/2017 (és a dir, des del mes que
comenci el curs universitari fins a la data de l'últim examen del mes de juny al
que s'hagi matriculat el becari), a les despeses de manutenció i allotjament en
un Col·legi Major o Residència, a la lliure elecció del becari, mitjançant una
assignació mensual màxima de cinc-cents (500) euros al mes.

3. Pagament de fins a quatre-cents (400) euros per a material d'estudi
(bibliografia) que necessiti per a cursar els crèdits corresponents al curs que
estigui estudiant.

El sol·licitant haurà de pagar anticipadament els imports de les taxes i matrícules de la
Universitat corresponents al curs 2016/2017, les despeses del Col·legi Major o Residència on
resideixi durant el curs acadèmic així com els de material d'estudi. Posteriorment, la Fundació
procedirà a pagar al becari les dotacions econòmiques de la present beca de la següent
manera:
1) La Fundació, prèvia acreditació pel becari del pagament de l'import de les taxes o
matrícula corresponents al curs 2016/2017 per a cursar els seus estudis en la
Universitat triada, pagarà al becari els imports indicats anteriorment.
2) La Fundació, prèvia acreditació pel becari de les despeses de manutenció i allotjament
en un Col·legi Major o Residència, pagarà al becari, amb caràcter mensual, la suma de
cinc-cents (500) euros.
3) L'abonament dels quatre-cents (400) euros per material d'estudi (bibliografia) que
precisi per cursar els crèdits corresponents al curs que estigui estudiant seran pagats
per la Fundació al becari prèvia acreditació de les factures corresponents.
Les esmentades ajudes econòmiques seran abonades al becari, mitjançant transferència
bancària, al compte de l'entitat financera que aquest hagi indicat en la seva sol·licitud i aquests
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abonaments es realitzaran dintre dels quinze dies (15) naturals següents a l'acreditació
d'aquests pagaments mitjançant certificacions o rebuts.
Totes les despeses hauran de justificar-se mitjançant factures, rebuts o certificats originals o
mitjançant còpies compulsades o legalitzades dels mateixos.
b) Duració:
La Beca tindrà una durada d'un any acadèmic, encara que el Patronat de la Fundació podrà
prorrogar-la a un segon i successius anys acadèmics, si el becari en sol·licita la pròrroga i
acredita suficientment, segons el criteri del Patronat en els termes que més endavant
s'indicaran, l'haver cursat els seus estudis amb èxit i aprofitament raonable i complir la resta
de requisits que s'exigeixen per a poder optar a la mateixa.
El beneficiari de la beca podrà percebre la mateixa, com a màxim, durant sis (6) anys
acadèmics.
No s'admetran ajornaments del període de duració de la beca ni interrupcions del mateix,
excepte casos excepcionals degudament justificats a judici exclusiu de la Fundació.
c) Termini d'admissió de sol·licituds i de concessió de la beca:
El termini d'admissió de sol·licituds, al domicili de la Fundació, amb la seva documentació
annexa per optar a la concessió present beca, s'estendrà des de la data de la present
convocatòria fins a les 13 hores del dia 22 de juliol del 2016.
El termini màxim per a la resolució i notificació de la concessió de la beca seran les 13 hores
del dia 16 de setembre del 2016. La Fundació comunicarà, per escrit, al sol·licitant escollit,
entre els preseleccionats triats després de l'entrevista prèvia, la concessió de la beca; la resta
de sol·licitants que no hagin estat escollits, hauran d'entendre que no han obtingut la beca si
no reben una comunicació escrita en tal sentit entre els dies 19 i 30 de setembre de 2016.
Una vegada s'hagi comunicat al becari la concessió de la beca, aquest o -si fos menor d'edat- el
seu representant legal, haurà de comunicar per escrit a la Fundació la seva acceptació, així com
la de les bases i condicions de la mateixa.

II. CONDICIONS BÀSIQUES DELS CANDIDATS.
a. Requisits personals:
El becari haurà de ser:
1) De nacionalitat andorrana i/o resident en el Principat d'Andorra.
2) Si fos estranger, fill de pares estrangers legalment establerts en el Principat d'Andorra
amb una antiguitat en el seu permís oficial de residència oficial no inferior a 3 anys, el
candidat haurà de ser resident en el Principat d'Andorra.
3) No haver complert els 20 anys d'edat.
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4) Si el sol·licitant de la beca fos major d'edat, aquest haurà de formar part de la unitat
familiar dels seus pares o tutors i el candidat haurà d’acreditar a la Fundació que
resideix a la llar de la unitat familiar de forma habitual.
5) No percebre el candidat a la beca ingrés algú en concepte de:
o Sou, salari, compensació o retribució econòmica, ja sigui pública o privada.
o Rendes d'activitats econòmiques o d'immobles.
o Rendes d'actius financers o similars.
o Rendes d'assegurances de vida, invalidesa o similars.
o Beca o ajudes econòmiques, de naturalesa pública o privada, que tinguin per
objecte donar ajudes econòmiques similars a les d’aquesta beca.
6)

Que el candidat no estigi incapacitat ni pateixi cap malaltia que li impedeixi el
desenvolupament de l'activitat acadèmica que constituïx l'objecte de la beca.
7) Que el sol·licitant tingui la necessitat de residir fora del domicili de la unitat familiar
durant el curs universitari i que la unitat familiar no tingui cap immoble, en propietat o
en arrendament, en la província on resideixi el becari.
En qualsevol cas, la residència del sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar en el
Principat d'Andorra haurà de ser real i efectiva i així s'haurà d'acreditar a la Fundació
mitjançant els corresponents documents oficials de residència i treball. Es considerarà que una
persona estrangera està legalment establerta en el Principat d'Andorra quan sigui titular d'una
autorització de residència i treball vigent i estigui legalment inscrit en el Comú del lloc de la
seva residència.
La concessió d’aquesta beca serà incompatible amb altra beca o ajuda econòmica, pública o
privada, atorgada per qualsevol altra entitat al sol·licitant que cobreixi idèntics o similars
despeses a les previstes a la present beca; en conseqüència, cap sol·licitant podrà percebre
més d'una beca o ajuda econòmica encara que realitzi simultàniament altres estudis.
Aquesta beca és exclusivament per a estudis presencials a temps complet i amb dedicació
plena. En conseqüència, no podran sol·licitar-la el qui desitgi cursar els seus estudis
universitaris per mecanismes d'educació a distància.
Si durant la vigència de la beca, el becari realitzés algun tipus d'activitat remunerada, haurà de
posar-la en coneixement de la Fundació amb anterioritat l’inici d'aquesta activitat retribuïda; la
Fundació, en aquest cas, avaluarà el cas i comunicarà al becari si contínua prestant-li la seva
ajuda econòmica o no. L’incompliment de l'anterior obligació del becari anul·larà tots els drets
adquirits pel becari des del moment de la concessió de la beca.
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b. Requisits acadèmics:
A. Per als candidats que comencin els seus estudis universitaris s'exigirà, com a mínim,
que la nota mitja dels dos últims cursos de batxillerat sigui de sis (6) punts (en els
sistemes andorrà i espanyol) i de 12 (en el sistema francès).
B. Que hagin aprovat les proves d'accés a la universitat i obtingut una qualificació o nota
suficient que els permeti matricular-se en la carrera universitària de la Universitat o
Facultat escollida.
c. Requisits econòmics:
El sol·licitant i la seva unitat familiar, a judici exclusiu de la Fundació, no haurà de tenir els
mitjans econòmics suficients per a poder sufragar les despeses acadèmiques i de residència
necessaris per a poder cursar la carrera universitària objecte de la beca.
S'entendrà per unitat familiar al conjunt de persones que conviuen en el domicili que
constituïx l'habitatge habitual format pel sol·licitant de la beca i pel pare i la mare no separats
o divorciats; o la parella de fet del pare o de la mare solters, separats, divorciats o vidus; o el
tutor i el seu cònjuge o parella de fet; i/o els germans o mig germans del sol·licitant menors de
25 anys no assalariats que visquin a la unitat familiar, els restants fills i descendents del pare,
de la mare o del tutor que visquin en la unitat familiar que siguin menors de 25 anys i no
estiguin assalariats i els ascendents de primer grau dels pares, de la parella de fet del pare o de
la mare o del tutor que convisquin amb la família.
Per tal d’acreditar la necessitat econòmica que justifiqui la concessió de la beca, els sol·licitants
de la beca hauran d'aportar a la Fundació quants documents, certificats i justificants permetin
avaluar la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant. En conseqüència,
hauran d'informar per escrit a la Fundació –mitjançant una declaració jurada- sobre els
següents extrems:
1. Número de membres que componen la unitat familiar en edat laboral i designació de
les persones assalariades i no assalariades de la mateixa.
2. Número de persones que estan a càrrec de la unitat familiar.
3. Número de membres de la unitat familiar que perceben pensions, de qualsevol
naturalesa, de la CASS i l’import brut anual de les mateixes.
4. Número de membres de la unitat familiar que perceben rendes del treball i l’import
brut anual de les mateixes.
5. Número de membres de la unitat familiar que perceben altres rendes d'activitats
econòmiques i import net anual de les mateixes.
6. En els casos de separació, divorci o de ruptura de la convivència o de la unió de fet,
l'import net anual de les pensions d’aliments que percebi la unitat familiar.
7. Número de membres de la unitat familiar que perceben altres rendes procedents
d'actius financers o similars i l’import net anual de les mateixes.
8. Relació dels béns immobles propietat dels membres de la unitat familiar així com
l'import net anual de les possibles rendes que dels mateixos pogués percebre la unitat
familiar.
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9. Declaració de si el domicili que constituïx l'habitatge habitual de la unitat familiar és de
propietat o de lloguer, si té càrregues hipotecàries que ho gravin, la seva superfície útil
i si es tracta d'un edifici de pisos o apartaments, d'un habitatge unifamiliar adossada o
d'altres característiques.
10. Rendes d'assegurances de vida, invalidesa o similars que els membres de la unitat
familiar estiguin percebent així com l'import net anual de les mateixes que percebi.
11. Relació d'accions o participacions en societats mercantils propietat de la unitat
familiar.
12. Relació de vehicles propietat de la unitat familiar no vinculats a activitats econòmiques
i còpia de l'últim rebut de l’assegurança dels mateixos.
Les anteriors circumstàncies hauran d'acreditar-se a la Fundació, adjuntant a la declaració
jurada anteriorment indicada, qualsevol dels documents següents referits al conjunt dels
membres de la unitat familiar (enumeració que es fa en sentit exemplificatiu i no limitatiu):
Certificats de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) acreditatius dels membres
assalariats i que percebin pensions de la unitat familiar, el número de personal
assalariat que d'ells depèn i el tipus d'activitat desenvolupada.
Certificats del Registre de Comerç i Indústria acreditatius de les activitats
desenvolupades.
Liquidacions de tributs pagats als Comuns.
Certificats del Registre de vehicles acreditatius dels vehicles propietat de la unitat
familiar.
Certificacions expedides per entitats financeres i/o asseguradores legalment
establertes en el Principat d'Andorra.
Sentència judicial de separació o divorci i, si s’escau, aute o sentència judicial que fixi la
pensió d’aliments en els casos de separació, divorci o de ruptura de la convivència o de
la unió de fet o conveni regulador en els casos de separació o divorci de mutu acord.
Còpies de les escriptures públiques d'adquisició de béns immobles que siguin propietat
de qualssevol membres de la unitat familiar així com les còpies de les liquidacions o
certificats dels tributs sobre propietat immobiliària i rendiments d’arrendaments
lliurats pels Comuns.
Certificacions lliurades pel registre de Societats i de Vehicles.
Còpia dels últims tres rebuts de lloguer pagats de l'habitatge habitual de la unitat
familiar.
En qualsevol cas, només podran concórrer a la convocatòria d'aquesta beca estudiants que, a
més de reunir els requisits indicats en l'apartat II d'aquesta convocatòria, el conjunt dels
ingressos nets anuals de la unitat familiar a la qual pertanyi no superi els següents imports:
Unitat familiar de 1 membre:
Unitat familiar de 2 membres:
Unitat familiar de 3 membres:
Unitat familiar de 4 membres:
Unitat familiar de 5 membres:

13.400€
25.000€
30.000€
35.000€
40.000€
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En la valoració de les sol·licituds presentades, a més de les circumstàncies personals i
familiars, la Fundació valorarà també que el sol·licitant o algun membre de la unitat
familiar tingui acreditat un grau de minusvalidesa reconeguda per la CASS.

III. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS CANDIDATS
Tots els sol·licitants de les beques hauran d'adjuntar a l'imprès de sol·licitud de la beca (a la
disposició dels sol·licitants en el domicili de la Fundació o a la seva pàgina Web) els documents
i informacions que s'indicaran a continuació; els citats documents hauran de ser ordenats i
identificats per l'ordre següent:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

Una fotografia recent (tipus carnet).
Breu resum dels motius per sol·licitar la beca.
Dades del sol·licitant de la beca (nom i cognoms, data i lloc de naixement, nacionalitat,
número de passaport o de document nacional d'identitat, domicili, telèfon, adreça i
número de telèfon de la residència en la qual viurà durant el curs universitari).
Qualificacions dels estudis de batxillerat realitzats en els dos últims anys acadèmics; a
aquest efecte s'haurà d'aportar a la Fundació, a més de la indicació del centre docent
de batxillerat on ha cursat els seus estudis, l’adreça i número de telèfon del mateix, els
següents documents:
a. Una fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic o una certificació de les
qualificacions obtingudes en els dos cursos de batxillerat.
b. Una còpia compulsada de la targeta de les proves d'accés a la Universitat en la
que apareix-hi la nota obtinguda i la carta o document acreditatiu de la
condició d'admès en el curs universitari a realitzar.
c. Una fotocòpia compulsada de la matrícula de la Facultat escollida en la qual
s'especifiquin les assignatures, unitats o crèdits d'ensenyament en els quals
s'ha matriculat el candidat i el comprovant original del pagament dels
mateixos.
Per als sol·licitants andorrans, fotocòpia del passaport i certificat de residència del
Comú.
Per als sol·licitants no andorrans, fotocòpia del passaport o del document nacional
d'identitat i còpia legalitzada o un certificat de l'autorització de residència expedida pel
Servei de Immigració i un certificat de residència del Comú.
En relació als restants membres de la unitat familiar del sol·licitant, indicació del nom i
cognoms de cadascun dels membres de la mateixa, la seva nacionalitat, el número del
seu passaport o del seu document nacional d'identitat, el seu domicili, la seva data de
naixement, el seu estat civil, els 6 últims dígits i lletra que figuren en els seus
respectius carnets de la CASS i l'activitat que desenvolupa –si fos el cas- cadascun dels
membres de la unitat familiar. Tractant-se de no andorrans, a més, hauran d'una
aportar còpia legalitzada o un certificat de l'autorització de residència i treball
expedida pel Servei de Immigració i un certificat de residència del Comú.
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viii.

ix.

x.

Declaració jurada signada pel sol·licitant i pels restants membres de la unitat familiar
en la que declarin –sota la seva responsabilitat- que:
a. Les informacions indicades en els paràgrafs a) i c) de l'apartat anterior
(requisits personals i econòmics, respectivament) són certes i completes.
b. El sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar no estan percebent ingrés
o ajuda econòmica alguna en els conceptes indicats al número 5 de l'apartat II,
paràgraf lletra “a”.
Justificants documentals relacionats en el paràgraf c. (requisits econòmics) de l'apartat
anterior que serveixin a la Fundació per a comprovar la situació econòmica de la unitat
familiar del sol·licitant.
El número d'un compte bancari (IBAN) obert en una entitat financera del nostre país;
en aquest número de compte s'abonarà al becari escollit l'ajuda econòmica de la beca.
Del citat compte bancari, almenys, el sol·licitant haurà de ser titular o cotitular.

El candidat seleccionat haurà d'acreditar a la Fundació, amb documents originals o
compulsats, les informacions que durant el procés de selecció hagi aportat i adjuntat a
l'imprès de sol·licitud de la beca. La Fundació es reserva el dret de sol·licitar al becari
escollit qualsevol certificació sobre la informació subministrada al temps de la sol·licitud.
La signatura de la sol·licitud de la beca a la Fundació signada pel sol·licitant o pel
representant legal del menor implica:
a) L'acceptació íntegra de les bases i condicions de la present convocatòria de beca
així com de la seva resolució o decisió que, en tot cas, serà inapel·lable.
b) Que el becari s'obliga a utilitzar els recursos econòmics obtinguts amb la beca per
a la concreta destinació per a la qual ha estat concedida.
c) Que totes les manifestacions, dades, informacions i documents aportats en la
sol·licitud i en els seus documents annexes són certes i completes.
d) Que autoritzen a la Fundació a contrastar les informacions subministrades a la
mateixa per a acreditar la seva autenticitat i, per tant, autoritzen a la Fundació a
realitzar quantes comprovacions i actuacions complementàries resultin precises al
criteri únic de la Fundació.
e) Que queden assabentats que la concessió de la beca serà denegada, cancel·lada
i/o revocada en el cas que es descobrís, en un moment anterior o posterior a la
concessió de la mateixa, que el sol·licitant va actuar fraudulentament o va realitzar
l'ocultació o falsejament de qualsevol de les informacions aportades a la Fundació
per a sol·licitar la beca.
f) Que tenen coneixement de les incompatibilitats de la present beca i que, en cas
d'obtenir altra beca o ajuda de qualsevol administració pública o entitat privada, la
Fundació podrà revocar la concessió de la beca i a sol·licitar al becari la devolució
de les quantitats satisfetes fins a aquest moment així com a reclamar-li, si s’escau,
els danys i perjudicis que se li haguessin pogut ocasionar a la Fundació.
g) Que el gaudiment de la present beca és incompatible amb la realització per part
del becari (durant el curs docent) de qualsevol treball, per compte propi o aliè,
remunerat així com amb qualsevol altre tipus de beca o ajuda econòmica atorgada
per qualsevol entitat, ja sigui pública o privada i ja sigui nacional o estrangera.
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h) Que la beca en cap cas implicarà una relació laboral, civil o mercantil del becari
amb la Fundació Privada Josep Anton Cerqueda i s'entendrà concedida
exclusivament a títol personal i com una liberalitat de la Fundació.
i) Que els candidats a l'obtenció de la beca, pel sol fet de sol·licitar-la, renuncien a
exercir, contra la Fundació o contra els membres del seu Patronat, qualssevol
classe d'accions, judicials o extrajudicials, contra la decisió de la concessió de la
beca.
j) Que el becari estarà obligat a comunicar a la Fundació qualsevol variació que es
produís en les seves circumstàncies o condicions o en les de la seva unitat familiar
que van donar lloc a la concessió de la beca, així com de qualsevol altra incidència
que pogués afectar al normal desenvolupament dels seus estudis universitaris.

No s'acceptaran aquelles sol·licituds de concessió de beca que no aportin la documentació
complementària anteriorment indicada. No obstant això, a la vista de la informació
subministrada per cada aspirant a la beca, la Fundació procedirà a avaluar la mateixa i es
reserva la facultat de sol·licitar a l'aspirant que aporti més documentació o completi la
informació aportada, així com quanta informació complementària pugui precisar per a
completar el dossier de cada sol·licitant amb la indicació que, si no ho fes en un termini
prudencial de temps, se li tindrà per desistit de la seva petició.
Als efectes que preveu la Llei 15/2003 de 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa que les dades i informacions facilitats a la Fundació per a la sol·licitud de la
beca seran de caràcter confidencial i reservat, obligant-se la Fundació a guardar la més
absoluta discreció i reserva sobre els mateixos. El sol·licitant podrà exercir, enfront de la
Fundació, els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, sempre
que la legislació aplicable no disposi el contrari.

IV. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DEL BECARI.
L'òrgan competent per avaluar les sol·licituds i decidir a qui s'atorga la beca és el Patronat de la
Fundació qui valorarà –amb criteris objectius- les circumstàncies personals de cada candidat
així com les necessitats econòmiques dels mateixos i de la unitat familiar a la que pertanyin.
En funció de les sol·licituds rebudes, s'efectuarà un procés de preselecció de manera que,
només seran convocats a una entrevista personal al domicili de la Fundació, aquells candidats
que superin l’esmentat procés. En aquestes entrevistes, el Patronat, valorarà dels candidats
preseleccionats les seves respectives aptituds personals, el seu entorn familiar i social, així com
qualsevol altra circumstància rellevant que pogués ser d'interès. L'entrevista no tindrà per
objecte avaluar els coneixements acadèmics dels candidats, durarà de 20 a 30 minuts i tindrà
com principal objectiu valorar les condicions personals del candidat i, especialment, l'interès,
la serietat i la seva futura projecció. La Fundació es posarà en contacte telefònic amb els
candidats preseleccionats per tal de concertar l’esmentada entrevista amb set (7) dies
d'antelació a la data de celebració de la mateixa.
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En el moment que el becari escollit accepti per escrit, en el termini de 15 dies naturals, la
concessió de la beca, aquesta es considerarà definitivament adjudicada al becari.
El Patronat de la Fundació es reserva la facultat de declarar la convocatòria de la beca deserta
si, al seu exclusiu judici i parer, no es presenten sol·licituds mereixedores de la mateixa.

V. OBLIGACIONS DEL BECARI.
El becari haurà de:
1) Matricular-se en la Universitat o Facultat desitjada amb el número de crèdits
corresponents al primer curs d'acord amb l'itinerari curricular fixat pel pla d'estudis de
la citada universitat per a l'any acadèmic 2016/2017.
2) Haver contractat en un Col·legi Major o Residència, a la seva lliure elecció, la seva
manutenció i allotjament per a tot l'any acadèmic 2016/2017.
3) Comunicar per escrit a la Fundació qualsevol modificació substancial que es produeixi
en les circumstàncies personals o econòmiques expressades en la sol·licitud o
qualsevol incidència que afecti al normal desenvolupament del procés formatiu.
4) Mantenir durant tot el període de la beca l'actitud, interès i aprofitament necessaris,
havent d'assistir a les classes i passar amb èxit els exàmens oportuns.
5) Aprovar al final del curs acadèmic 2016/2017 tots els exàmens corresponents a les
unitats o crèdits en els quals es va matricular de tal manera que pugui matricular-se en
el cicle o curs següent.
6) Tenir un correcte comportament acadèmic i cívic durant la seva estada en el Col·legi
Major on resideixi i en la Universitat on cursi els seus estudis, havent de acomplir les
normes internes i de comportament establertes per les esmentades institucions.
7) Facilitar a la Fundació tota la informació que li demani i sotmetre's a les actuacions de
comprovació i control que pogués fer la Fundació.
8) Comunicar a la Fundació l'adreça i telèfon del Col·legi Major on resideixi el becari
durant el curs acadèmic així com qualsevol canvi que es pogués produir en relació al
lloc de la seva residència i manutenció.
9) Destinar l'import de la beca als conceptes per als quals es concedeix la mateixa; això
és, els assenyalats en l'apartat I lletra a) de la present convocatòria.
El becari o qualsevol membre de la seva unitat familiar haurà d'exhibir en el domicili de la
Fundació, a mesura que es vagin obtenint les notes de les assignatures, unitats o crèdits
d'ensenyament en els quals s'ha matriculat el candidat, les paperetes o documents
universitaris que acreditin els resultats, avaluacions i notes obtingudes en els mateixos. Tot
això, sense perjudici que, al final del curs acadèmic 2016/2017, el becari haurà de presentar a
la Fundació un document oficial de la Universitat en la qual s'acreditin els resultats obtinguts
pel mateix en totes les assignatures, unitats o crèdits en els quals es va matricular i la seva
suficiència per a matricular-se en el cicle o curs següent.
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VI. RENÚNCIA I PÈRDUA DE LA BECA.
S'entendrà que el becari no ha destinat la beca per a l'objectiu que es concedeix i, en
conseqüència la Fundació podrà revocar-la i cancel·lar-la, quan hagi incorregut en qualsevol de
les següents situacions:
1) Hagi anul·lat la matrícula universitària.
2) S'hagi donat de baixa del Col·legi Major o Residència on resideixi.
3) No s'hagi presentat, en convocatòria ordinària, a l'examen de, almenys, dos terços
(2/3) de les unitats, crèdits o assignatures als que es va matricular.
4) El becari no hagi complert el calendari acadèmic propi de la Universitat i no hagi
assistit, amb aprofitament i eficàcia, a les classes, seminaris i altres activitats docents
projectades o impartides per la Universitat en relació al curs que estigui realitzant.
5) No hagi aprovat el número d'unitats, crèdits o assignatures que li permetin passar al
curs següent.
6) I, en general, per incompliment de les normes fixades en la present convocatòria així
com per l'ocultació o falsejament de les dades i informacions aportades a la Fundació.
Si el becari renunciés a la beca, aquest haurà de comunicar a la Fundació, la seva renúncia
mitjançant un escrit en el qual s'invoquin les causes de tal abandó; dit escrit haurà de ser
remès per correu certificat amb acusament de rebut al domicili de la Fundació.
Si el becari renunciés a la beca o aquesta li fos revocada i cancel·lada per justa causa per la
Fundació, la beca es concedirà, des d'aquest moment, automàticament al primer candidat
suplent que tingui aquesta condició per la resta de temps que falti fins a acabar el curs
acadèmic 2016/2017.
En els casos de renúncia, revocació o pèrdua de la beca pel becari, el becari -excepte en els
casos de força major apreciat a judici exclusiu de la Fundació- haurà de retornar a la Fundació
la totalitat de les aportacions econòmiques percebudes fins a aquest moment. La Fundació, en
tals casos, es reserva la facultat d'exigir al becari els danys i perjudicis que es poguessin derivar
de la seva renúncia a la beca.
El becari que renunci a la beca o anul·li la seva matrícula (excepte per motius de força major
degudament acreditats), no podrà tornar a sol·licitar beca alguna a la Fundació.

Andorra la Vella, 27 d’abril de 2016
Fundació Privada Josep Antón Cerqueda
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