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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ 
 
El Director de la Fundació, de conformitat amb el que disposa el Reglament de beques de 
col·laboració aprovat pel Patronat de l’FBG en data 27 de juliol del 2012, ha aprovat les bases 
que hauran de regir la concessió de beques de col·laboració de la Fundació Bosch i Gimpera. 

 
Base I. Convocatòria 
 

Es convoquen 7 beques de col·laboració a la Fundació Bosch i Gimpera. 
 
El règim de les activitats de col·laboració serà el que s’indica en l’annex d’aquesta 
convocatòria. 
 
1. El període de col·laboració, la dedicació, l’horari i la dotació econòmica de 

cadascuna de les beques s’especifiquen en l’annex d’aquesta convocatòria. A la 
dotació econòmica se li aplicaran la retenció de l’IRPF i la quota obrera de la 
Seguretat Social que corresponguin. 

2. La percepció econòmica d'aquestes beques serà proporcional al període en què 
realment s'hagi prestat la col·laboració. 

3. La dotació econòmica s’indica en l’annex d’aquesta convocatòria. 
 
 
Base II. Requisits i mèrits 
 
Per poder sol·licitar aquestes beques, els candidats han de complir els requisits 
següents: 
 
Requisits generals 
 
1. Ser estudiant universitari d’ensenyaments homologats de grau, de primer i 

segon cicle, de màster universitari o de doctorat. 
2. No haver gaudit d’una beca de col·laboració en la mateixa unitat o en una 

entitat externa durant més de tres anys acadèmics consecutius immediatament 
anteriors al de la convocatòria. 

3. Tenir coneixements orals bàsics de català i/o castellà. 
 
Requisits específics i mèrits 
 
Els requisits específics i els mèrits són els que s’indiquen en l’annex d’aquesta 
convocatòria per a cada beca. 
 
 
Base III. Tramitació 
 
S’ha d’omplir i enviar telemàticament la sol·licitud de beca, al següent link 
(http://extractes.fbg.ub.edu/extractes/abecaris.jsp ) 
 
Es poden sol·licitar aquestes beques fins el dia 22 de novembre de 2018. 
 
 
 

http://extractes.fbg.ub.edu/extractes/abecaris.jsp


 
 
Base IV. Documentació 
 
Documentació que cal presentar a l’hora de signar la beca: 
 
 Fotocòpia del DNI o del NIE. 
 Fotocòpia de la matrícula 

 
 

D’acord amb l’article 14, apartat segon, del Reglament de beques de col·laboració, 
si s’observa que falta algun document es requerirà a la persona interessada que 
aporti la documentació de què es tracti. A més, se li indicarà que si no ho fa així, es 
considerarà que desisteix de la sol·licitud de beca.  

 
 

Base V. Comissió de valoració 
 

1. La directora de la Fundació nomenarà una comissió de valoració que estarà 
constituïda per: 
 

President: La directora de la Fundació o en el seu defecte, algun membre del 
comitè de direcció en representació seva. 

Vocal: El professor director del projecte de recerca per al qual es finança la 
beca. 

Secretari: Un membre del personal del Departament de Recursos Humans de la 
Fundació. 

 
2. En un termini màxim de cinc dies a partir de l’últim dia de termini assenyalat en 

les bases per presentar les sol·licituds, la comissió trametrà a la directora de la 
Fundació les sol·licituds presentades, amb la documentació que els candidats hi 
hagin adjuntat, l’acta de la sessió de valoració i les propostes d’adjudicació que 
consideri pertinents. 
 
En un termini màxim de cinc dies, la directora de la Fundació resoldrà 
l’adjudicació de les beques.  

 
3. Els estudiants que no hagin obtingut beca podran passar a formar part d’una 

llista d’espera. 
 

En cas que es produeixi una renúncia, la directora de la Fundació podrà concedir la 
beca a una persona de la llista d’espera.  

 
 

Base VI. Selecció 
 

1. En la selecció dels candidats es tindran en compte els criteris següents: 
 
a) Expedient acadèmic: es valoraran les qualificacions. * 

 
b) Idoneïtat dels candidats: la comissió de valoració podrà avaluar la idoneïtat dels 

candidats segons el seu currículum o mitjançant una entrevista, si escau. * 
 

*Aquesta documentació únicament serà demanada si el professor ho creu convenient. 
 

2. La resolució de l’adjudicació es publicarà a l'adreça web: 

http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Ite
mid=262 

http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=262
http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=262
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Base VII. Lliurament de credencials i de documentació 

1. Una vegada s’hagi resolt la convocatòria, la directora de la Fundació expedirà a 
favor de la persona o persones seleccionades la credencial corresponent, la qual 
tindrà els efectes d’acreditar-ne la condició de becari. 

 

2. S’entendrà que la persona adjudicatària de la beca de col·laboració hi renuncia 
voluntàriament si, en el termini establert en la resolució, no es presenta al 
Departament de Recursos Humans a retirar la credencial de becari de 
col·laboració. En aquest cas es concedirà la beca a la primera persona de la 
llista d’espera, d’acord amb el que s’estableix a la base V. 

 

3. Els adjudicataris hauran d'omplir i lliurar la documentació que els facilitarà el 
Departament de Recursos Humans de la Fundació per tal de poder percebre 
l'import econòmic de la beca i poder ser donats d’alta a la Seguretat Social. Les 
persones beneficiàries hauran de facilitar el seu número de Seguretat Social en 
el moment de formalitzar la beca. Si no el tenen no podran incorporar-se al seu 
lloc fins que el facilitin. 

 

4. En cas que, per motius justificats, l’adjudicatari d’una beca no es pugui 
incorporar en el termini establert a la unitat en la qual ha de prestar la 
col·laboració o que, havent-s’hi incorporat, hagi de renunciar a la beca, pot 
demanar en el mateix moment de la renúncia ser inclòs en la llista d’espera per 
poder optar a possibles substitucions. En aquest supòsit, el sol·licitant passarà a 
formar part d’una segona llista d’espera. 

 

5. Els adjudicataris estrangers, per poder percebre l'import de la beca s'hauran 
d'acreditar mitjançant el NIE o la Targeta d'Estudiant, i se’ls aplicarà una 
retenció del 25% (IRPF de no residents) si no han estat residents durant més de 
183 dies durant l'any natural. Quan el període d'estada sigui superior a 183 dies 
dintre de l'any natural, se’ls practicarà una retenció mínima del 2% (IRPF de 
residents fiscals), que podrà ser superior depenent de l'import i de la durada de 
la beca. La devolució d'aquesta retenció, si escau, només podrà sol·licitar-se 
directament a l'Agència Tributària. 

 
 

Base VIII. Activitats de col·laboració 
 

1. Les activitats de col·laboració de cadascuna de les beques, que s'especifiquen en 
l'annex d'aquesta convocatòria, comporten drets i obligacions tant per als 
beneficiaris com per a les unitats responsables dels becaris. 

 
2. En cas que, a criteri d’un becari, es produeixi qualsevol incompliment de les 

condicions que regeixen la col·laboració, aquest podrà adreçar un escrit de 
queixa a la directora de la Fundació. 

 
 

Base IX. Obligacions dels becaris 
 

1. Els becaris han de tenir la condició d’estudiant durant tot el temps en què 
gaudeixin de la beca, i han de complir totes les obligacions que s’estableixen en 
l’article 27 del Reglament de beques de col·laboració. 



 
2. Els becaris han de prestar la seva col·laboració en l’horari que s’especifica en 

l’annex d’aquesta convocatòria. 
 
3. Correspon als responsables dels projectes als quals estiguin destinats els becaris 

o a la persona en qui deleguin resoldre, d’acord amb el que estableix el 
Reglament de beques de col·laboració de la Fundació, qualsevol incidència 
relativa a les tasques concretes, als horaris, als permisos i a qualsevol altra 
qüestió relacionada amb la prestació de la col·laboració per part dels becaris.  

 
4. Els responsables dels projectes als quals estiguin destinats els becaris han de 

vetllar pel compliment de les obligacions assignades als seus col·laboradors, i 
han de comunicar a la Fundació qualsevol incompliment i altres circumstàncies 
per tal que es procedeixi, si escau, a obrir-los un expedient o a revocar, fins i 
tot, la beca concedida.  
 

5. En cas que renunciïn a la beca, els becaris només tindran dret a percebre la 
quantitat que se’ls degui pels dies en què hagin prestat la col·laboració, fins a la 
data de renúncia. L'adjudicatari de la beca haurà d'omplir l'imprès formalitzat de 
renúncia a la beca i retornar la credencial de becari amb una antelació mínima 
de quinze dies respecte a la data en què la renúncia hagi de tenir efecte. En cas 
que com a conseqüència de la renúncia el beneficiari hagi cobrat indegudament 
alguna quantitat de diners, haurà de procedir a retornar-los tan aviat sigui com 
li siguin reclamats.  

 
 
Base X. Revocació de la beca 

 
L’adjudicació d’una beca, tant si se n’ha fet efectiu l’import mensual com si no, es 
podrà revocar, amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, per les causes 
següents: 

 
1. Si, d’acord amb les bases de la convocatòria, no s’inicien o no s’executen 

contínuament les tasques encomanades, o si la qualitat amb què s’executen és 
insuficient. 

2. Si l’adjudicatari de la beca incompleix qualsevol de les altres obligacions 
assumides en acceptar la beca de col·laboració, les quals s’estableixen en 
l’article 27 del Reglament de beques de col·laboració. 

3. Quan concorrin d’altres circumstàncies que afectin l’adequat desenvolupament 
de les tasques encomanades. 

4. Per qualsevol altra causa de revocació prevista en l’ordenament jurídic. 
 
 

 
Base XI. Règim jurídic 

 
En cap cas el fet de gaudir d’una beca no tindrà efectes jurídico-laborals entre la 
persona beneficiària i la Fundació Bosch i Gimpera. 

 
 

Base XII. Difusió 
 

La Fundació procurarà fer, mitjançant la seva web, la màxima difusió d’aquesta 
convocatòria. 

 
 

Base XIII. Aclariment 
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Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de beques de col·laboració aprovat 
pel Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera en data 27 de juny del 2012, el qual 
està a disposició de qui vulgui consultar-lo a l'adreça web: 
http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid
=262 
Correspon a la directora de la Fundació aclarir qualsevol dubte en la interpretació 
d’aquestes bases. 

 
Pel sol fet de presentar la sol·licitud, els candidats se sotmeten a les prescripcions 
de les bases de la convocatòria i a les disposicions del reglament esmentat. 

 
 

Base XIV. Recursos 
 

Contra les resolucions dictades per la directora de la Fundació es poden presentar 
al·legacions, sense perjudici del dret de recórrer a la via judicial. 

 
Barcelona, 15 de novembre de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

M. Carme Verdaguer i Montanyà 
Directora General 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva immediata 
executivitat, d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada llei. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=262
http://www.fbg.ub.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=262

