CONVOCATÒRIA 2016-2017
BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL “RAMON BARBAT I MIRACLE” , PER A ESTUDIANTS
DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
La Fundació Ciutat de Valls enceta una nova línia d’ajuts, les Beques de mobilitat internacional
RAMON BARBAT I MIRACLE destinades a estudiants de CFGS, d’acord amb les següents bases:
1. Destinataris: Estudiants de cicles formatius de grau superior, residents en algun dels
municipis de l’Alt Camp, que durant el curs 2016-2017 realitzin una estada internacional, en el
marc de programes de mobilitat Erasmus+.
2. Quantia de l’ajut: Els estudiants seleccionats percebran l’ajut per import de 300 € si és d’un
mes d’estada o de 450 € si l’estada és de dos mesos o superior.
3. Nombre de beques convocades: La Fundació Ciutat de Valls atorgarà 3 beques, dins aquesta
convocatòria.
4. Selecció dels estudiants: El Patronat de la Fundació Ciutat de Valls designarà la comissió de
selecció encarregada d’avaluar les sol·licituds, la qual farà la proposta d’atorgament que serà
presentada al Patronat de la Fundació per a la seva aprovació. La decisió del Patronat de la
Fundació Ciutat de Valls tindrà caràcter ferm i serà inapel·lable.
El procediment de concessió es farà en règim de concurrència competitiva. El criteri de
selecció tindrà en compte els mèrits acadèmics a partir de la qualificació mitjana ponderada
aconseguida en els estudis cursats durant el curs 2015-2016. Aquells estudiants que en la
llista de prelació, establerta segons aquest criteri, ocupin una posició que superi el nombre de
beneficiaris seleccionats quedaran en llista de reserva per a possibles baixes o substitucions.
5. Documentació: Els sol·licitants faran la seva petició, segons el model facilitat per la Fundació
Ciutat de Valls (que es podrà descarregar de la web: www.fcvalls.org), presentaran fotocòpia
del seu DNI/NIE, un certificat d’empadronament del municipi de l’Alt Camp on resideixin de
forma habitual, i un certificat acadèmic on constin les dades dels crèdits i qualificacions
obtingudes en el curs 2015-2016.
6. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran al Patronat de la Fundació Ciutat
de Valls, carrer Jaume Huguet, 1, 43800 Valls, des del moment en què es publiqui la
convocatòria i, com a termini, fins el dia 30 de Novembre de 2016.
7. Memòria de l’estada: Els estudiants que rebin la beca de la Fundació Ciutat de Valls hauran
de presentar una memòria que valori la seva estada internacional pel que fa al seu
aprofitament acadèmic. Aquesta memòria es presentarà en el termini d’un mes de
l’acabament de l’estada internacional i es lliurarà al Patronat de la Fundació Ciutat de Valls.
L’extensió de la memòria no serà inferior a dos fulls DIN A4.
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8. Pagament dels ajuts: Els estudiants que resultin seleccionats hauran de complimentar i
signar un document d’acceptació de la beca que els facilitarà, de manera personalitzada, la
Fundació Ciutat de Valls.
Per fer efectiu el pagament de l’ajut, s’haurà d’aportar un document expedit pel centre
educatiu on cursen el cicle formatiu, acreditant que l’alumne beneficiari de la beca participarà
en l’estada internacional, indicant ciutat i centre de destinació, data d’inici d’aquesta estada i
la durada prevista de la mateixa. Aquest document es farà arribar a la Fundació Ciutat de
Valls, amb una antelació mínima d’un mes respecte la data d’inici de l’estada internacional.
Una vegada presentat, la Fundació Ciutat de Valls procedirà al pagament del 80% de l’import
de la beca atorgada, mitjançant ingrés al compte bancari que consti en el document
d’acceptació. L’import restant, corresponent al 20 % de la beca atorgada, serà abonat al
mateix compte bancari una vegada hagi presentat la memòria final de l’estada.
9. Tractament de dades: En virtut de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels possibles
sol·licitants que les dades de caràcter personal que ens puguin facilitar, seran o podran ser
incorporades i tractades en un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de la
Fundació Ciutat de Valls.
La finalitat d’aquest tractament i/o fitxer és la de gestionar la tramitació de les sol·licituds
presentades i els corresponents pagaments als estudiants beneficiaris de les beques, així com
fer-los arribar informació de les activitats i projectes de la Fundació. També s’informa als
estudiants seleccionats que si es realitza algun acte públic en ocasió d’aquesta convocatòria, es
faran fotografies i/o enregistraments per mitjans audiovisuals que la Fundació Ciutat de Valls
podrà difondre ja sigui en la premsa escrita, en publicacions i en la pàgina web de l’entitat, o
en altres mitjans de difusió.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a: c/. Jaume Huguet, n. 1 (Antic Hospital de Sant Roc) 43800 Valls
(Tarragona).

Valls, 2 de novembre de 2016
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