CONVOCATÒRIA 2022-2023
BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL “RAMON BARBAT I MIRACLE” , PER A
ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
La Fundació Ciutat de Valls convoca per setè any consecutiu, 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 o be que estudiïn en centres de formació professional ubicats a l’Alt
Camp, que durant el curs 2022-2023 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 500 € per a una
estada de dos mesos.
3. Nombre de beques convocades: La Fundació Ciutat de Valls atorgarà 3 beques, dins aquesta
convocatòria. En tot cas, i en funció dels recursos disponibles, la Fundació Ciutat de Valls podrà
ampliar el nombre d’aquests ajuts.
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 2021-2022. 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 la següent
documentació:
- fotocòpia del seu DNI/NIE.
- certificat d’empadronament del municipi de l’Alt Camp on resideixin de forma habitual
(per als que participin en la convocatòria atenent el criteri de residència).
- certificat acadèmic on constin les dades dels crèdits i qualificacions obtingudes en el
curs 2021-2022.
- un document emès pel centre docent on estudien durant el curs 2022-2023, acreditant
haver estat seleccionat per participar en un programa Erasmus + .
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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 31 de desembre de 2022.
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.
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, si en el document del centre educatiu presentat en el
moment de la sol·licitud de l’ajut no hi constaven les següents dades: ciutat i centre de
destinació, data d’inici de l’estada i durada prevista de la mateixa, s’haurà d’aportar un
document expedit pel centre educatiu on cursen el cicle formatiu fent menció expressa
d’aquestes dades. En tot cas, aquesta informació haurà d’haver arribat a la Fundació Ciutat de
Valls, amb una antelació mínima d’un mes respecte la data d’inici de l’estada internacional. Una
vegada la Fundació Ciutat de Valls disposi d’aquesta informació 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. Situacions extraordinàries: El Patronat de la Fundació Ciutat de Valls, podrà resoldre sobre
aquelles situacions extraordinàries, no previstes en aquestes bases que, una vegada iniciat el
termini de presentació de sol·licituds, poguessin sorgir a causa de la Covid-19 o d’altres motius
sobrevinguts de força major.
10. Tractament de dades: En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
es demanarà autorització als sol·licitants dels ajuts per tal que les seves dades personals, puguin
ser incorporades en un fitxer anomenat Beques Ramon Barbat i Miracle, responsabilitat de
FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS, CIF: G43050269, i seu social a c/Jaume Huguet, núm. 1 (Antic
Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la tramitació de les sol·licituds i els
corresponents pagaments als beneficiaris seleccionats, així com fer-los arribar informació de les
activitats i projectes de la Fundació i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran
transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim
per la finalitat que es van captar.
De la mateixa manera, als estudiants beneficiaris de les beques se’ls demanarà autorització per
a ús d’imatge i possible difusió per la FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS en la premsa escrita, en
publicacions i en la pàgina web de l’entitat, o en d’altres mitjans de difusió. Aquestes imatges,
captades durant l’acte de cloenda de la convocatòria de beques, seran incorporades en un fitxer
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“imatges Beques ”, responsabilitat de la mateixa Fundació, amb número de CIF i seu social a dalt
esmentats.
En qualsevol cas, els autoritzants podran indicar la revocació del consentiment atorgat, així com
exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldran que es facin en c/Jaume
Huguet, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona), o bé per correu electrònic
a fcv@fcvalls.org.
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així ho consideren els atorgants, davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Valls, setembre del 2022
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