CATORZENA CONVOCATÒRIA
DE BEQUES FESMANA
PER A POSTGRAUS,
MÀSTERS I DOCTORATS

IBADA
c/ Creueta, 51
NAVARCLES (08270)
fesmana@ibada.cat

WWW.EFONTS.CAT

DE LA FUNDACIÓ IBADA

TEMES

FORMULACIÓ DE SOĿLICITUDS

Els temes que s’han de desenvolupar amb
les beques que es convoquen, han d’estar
vinculats d’alguna manera amb els estudis
realitzats.

El termini de presentació queda obert
des del 15 d’octubre al 30 de novembre de
2018 i les soŀlicituds s’enviaran per correu
electrònic a: IBADA (fesmana@ibada.cat),
o per carta a l’adreça següent:
IBADA
c/ Creueta, 51
NAVARCLES (08270).
Cada soŀlicitant haurà de lliurar els
documents següents:
• Soŀlicitud en què s’indiquin el postgrau
o màster que vol realitzar així com el lloc
on el vol desenvolupar.
• Currículum del soŀlicitant.
• Fotocòpia del Document Nacional
d’Identitat (DNI) del soŀlicitant.
• Fotocòpia compulsada del Certificat
acadèmic detallat en què figurin les
qualificacions obtingudes i les dates
d’obtenció.
• Presentar el justificant del pagament de
la matrícula del màster o postgrau.
• Presentar el certificat
d’empadronament.
La comissió encarregada pel Patronat
ponderarà l’especialització del candidat
amb l’entitat i característiques del curs a
realitzar.

REQUISITS DELS SOĿLICITANTS
Per a optar a les beques Fesmana de
la Fundació IBADA seran necessaris els
requisits següents:
1. Tenir aprovades les assignatures
requerides per a l’obtenció del títol de
llicenciat, diplomat o enginyer per una
escola tècnica superior o de grau mig.
2. Els títols aconseguits a l’estranger o en
centres espanyols no estatals hauran de
ser homologats o reconeguts, o s’haurà
de justificar documentalment que està
en tràmit la soŀlicitud en el moment de
soŀlicitar la beca.
3. El soŀlicitant ha d’estar empadronat al
municipi de Navarcles.

CONDICIONS DE LES BEQUES
El gaudi d’aquestes beques serà d’un any
a partir de la data de l’adjudicació. Les
beques podran ser renovades per períodes
anuals, prèvia aprovació pel Patronat de la
Fundació.
La dotació total de les beques serà de
10.000,00 euros anuals, a repartir entre les
diferents soŀlicituds concedides.
El president de la Fundació podrà concedir
la interrupció del gaudi de la beca a petició
raonada de l’interessat, previ informe del
responsable del centre d’aplicació. Només
en aquells casos en què s’apreciï l’existència
de força major es podrà recuperar el període
interromput, sempre que les disponibilitats
pressupostàries ho permetin.
El Patronat de la Fundació podrà declarar
desertes les beques.

OBLIGACIONS
DEL BENEFICIARI

1. L’acceptació de la beca per part del
beneficiari implica l’acceptació de les
normes fixades en les bases d’aquesta
convocatòria.
2. Enviar a la Fundació IBADA, en un
màxim de 3 mesos després d’acabar el
curs, els resultats dels estudis efectuats,
acreditats degudament pel Centre on els
hagi desenvolupat.
3. En finalitzar, presentar una memòria, en
català, de la realització del projecte, on
consti la coŀlaboració de la Fundació.
4. Si dels estudis es derivés algun treball
susceptible de ser publicat, hi haurà de
fer constar l’ajuda rebuda de la Fundació
IBADA.
En cas de que el becari no compleixi els
compromisos esmentats o qualsevol
altre inclòs en les condicions de la beca,
la Fundació IBADA es reserva el dret de
procedir fins i tot a soŀlicitar la devolució de
les quantitats rebudes.
Qualsevol dirimència entre les parts, serà
resolta pel Patronat de la Fundació.

COMUNICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
O DENEGACIÓ DELS AJUTS
L’adjudicació d’aquestes beques serà resolta
pel Patronat de la Fundació, que valorarà els
aspectes anteriorment detallats i l’entrevista
amb el/la soŀlicitant. La resolució es produirà
dins dels 30 dies següents a l’acabament
del termini de presentació de soŀlicituds.
L’import de la beca es pagarà en un 70% en
la concessió, i el restant 30% en l’entrega
per part del becari de la memòria de la
realització del projecte.

Navarcles, setembre de 2018

