
 
 
 
 

 

BECA VEREMA, edició Ferran Centelles. Curs acadèmic 2017 – 2018 

 

PREÀMBUL 

L’Ajuntament d’Alella convoca la Beca Verema, edició Ferran Centelles per al curs acadèmic 2017 – 2018 
amb l’objectiu de fomentar la formació de professionals en el camp de la comercialització i màrqueting del 
vi, atès que Alella es caracteritza per ser un municipi amb tradició en la producció de vins de la DO Alella i 
que treballa amb l’objectiu clar de promoure l’enoturisme. 

La beca, de caràcter excepcional, estarà dotada amb un crèdit pressupostari de 750€, i pretén promoure 
l’accés i la continuïtat dels estudiants en el Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat en el 
Sector Vitivinícola.  

 

1. Candidats/es 

Destinada a persones que vulguin accedir al 1r curs del Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i 
Publicitat en el Sector Vitivinícola que es realitza a l’Institut d’Alella del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i a l’alumnat que durant el curs 2016-2017 hagi superat el 1r curs d’aquest cicle i 
que es vulguin matricular al 2n curs del cicle. Per poder optar a la beca, serà imprescindible estar 
matriculat del curs complert, tant del 1r com del 2n curs del Cicle Formatiu. 

 

2. Dotació de la beca 

La beca està dotada amb un import individual màxim de 200 € per becat, que aproximadament correspon al 
50% del cost de la matrícula de cada curs. Aquesta quantitat es destinarà a sufragar el 50% del cost de la 
matrícula i del material del curs acadèmic 2017/2018 del Cicle, preferentment amb el següent repartiment: 
dues persones matriculades al 1r curs i/o dues persones matriculades al 2n curs.  

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquest repartiment en cas que manquin sol·licituds d’algun 
dels dos cursos. 

L'import de la beca es farà efectiu directament als alumnes becats, a través de transferència bancària, 
abans de finalitzar el primer trimestre del curs acadèmic Curs 2017– 2018, previ compliment del document 
de tercers, i amb còpia de les matrícules i dels comprovants del pagament del cicle formatiu dels alumnes 
becats, com a requisit previ al pagament. 

L’Ajuntament d’Alella podrà revocar, amb l’audiència prèvia a l’interessat, la concessió dels ajuts per manca 
d’aprofitament de l’adjudicatari o per qualsevol altra causa que repercuteixi negativament a l’activitat. En 
cas que la persona becada abandoni la formació en curs, tindrà l’obligació de reintegrar a l’Ajuntament 
l’import rebut en concepte de beca en el termini d’un mes a partir de que li sigui notificat. 

 

 



 

 

 

3. Valoració de les sol·licituds 

L’atorgament d’ajuts es farà mitjançant concurs de mèrits. Els aspectes a valorar seran: 

• Situació econòmica: segons els llindars de renda aplicables a la concessió de beques on es tindrà 
en compte: la suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la 
declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques que s’estableixen a la 
Taula 1 fins a 16 punts 

• Situació de la unitat familiar: segons situació de la unitat familiar d’acord amb la Taula 2 fins a 
10 punts 

• Mitjana de qualificacions de l’expedient acadèmic del curs 2016/2017 o, en el seu defecte, dels 
últims estudis cursats segons barem establert a la Taula 3 fins a 10 punts 

• Escrit motivacional, especificant l’interès pels estudis i per la professió, en no més de 1.000 
caràcters amb espais inclosos, segons barem establert a la Taula 4 fins a 4 punts 

Consultar les taules en l’annex 

 

4. Termini i presentació de les sol·licituds 

 
a) El termini per realitzar les sol·licituds és fins el dia 13 d'octubre de 2017. Es desestimaran les 

sol·licituds que arribin fóra de termini. 

 

b) Les sol·licituds es presentaran amb una instància general  adjuntant totes les dades justificatives i 

documentació que es requereix: 

 
• A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, dins l'horari d'atenció al públic, (Pl. 

de l'Ajuntament, núm. 1).  

• Telemàticament per internet a través de la pàgina www.alella.cat/tràmits, amb identificació 

mitjançant certificat digital (Tràmit: Instància general) 

•  En qualsevol altre mitjà establert legalment.  

 

5. Documentació a presentar 

- Instància general de l’Ajuntament on es sol·liciti poder ser admès a la convocatòria de la “Beca 
Verema, edició Ferran Centelles” amb tota la documentació adjunta requerida. 

- Fotocòpia del NIF, NIE en cas d’estrangers, del sol·licitant i de tots els membres computables 
més grans de 14 anys, si s’escau. 

-  Document d’autorització perquè l’Ajuntament d’Alella pugui consultar el padró d’habitants quan 



el municipi que s’al·legui sigui Alella. 

-  Declaració de renda completa corresponent a l’exercici 2016 de tots els membres de la unitat 
familiar obligats a presentar-la. 

- En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’exercici 2016 per no estar-hi obligats 
d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies: 

• Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe vida laboral) 

• Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2016 
emesos per l’empresa/es en els període/s en què s’hagi treballat. 

• Pensionistes: certificat de la pensió percebuda l’any 2016, emès per l’organisme oficial 
corresponent, amb indicació del seu import. 

• Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera 
corresponent. 

• Si s’ha estat a l’atur, certificat acreditatiu de la situació d’atur amb indicació del 
període d’atur i, si s’escau, dels imports percebuts durant l’any 2016. 

- En els casos inclosos en el punt anterior, la declaració de responsabilitat dels ingressos totals 
percebuts l’any 2016. 

- Certificat oficial de les qualificacions acadèmiques que s’al·leguin 

- Escrit (màxim 1000 caràcters amb espais) explicant l’interès i la motivació pels estudis i la 
professió. 

 

6. Comissió de valoració dels ajuts 

Les sol·licituds seran examinades i valorades per una Comissió integrada per: un membre de l’organització 
de la Festa de la Verema, un membre de l’Institut d’Alella, un membre de l’Àrea d’Hisenda, un membre de 
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alella, i presidida per l’Alcalde o el regidor/a a  qui delegui. 

La Comissió podrà convocar les persones interessades a fi de sol·licitar-los qualsevol aclariment. 

 

7. Resolució 

La Comissió comunicarà per escrit als sol·licitants la resolució no més tard dels 20 dies naturals 
següents al tancament de la present convocatòria. 

NOTA: En cas de no conformitat amb la resolució de la beca sol·licitada, l’alumne/a podrà demanar, per 
escrit, revisió a la Comissió en un termini màxim de 15 dies de la notificació. 

 

ANNEX 

 

TAULA 1. Segons situació econòmica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pels imports es tindrà en compte la suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la 
declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques. 

Membres computables 

- El sol·licitant i el pare/mare/tutor i germans solters menors de 25 anys i que convisquin al domicili 
familiar. També computen altres persones majors d’edat, sempre que es tracti de persones amb discapacitat 
així com ascendents dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili. 

Si el sol·licitant viu en unitat familiar independent, seran membres computables el cònjuge o, en el seu 
cas, parella així com els fills, en el cas que convisquin en el mateix domicili. 

- En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no 
convisqui amb el sol·licitant de la beca. Es considerarà, no obstant, membre computable el nou cònjuge o 
parella, les rendes del qual s’inclouran dins del còmput de renda familiar. 

Per comprovar el llindar dels ingressos es tindrà en compte: 

- En cas d’haver presentat declaració de renda (exercici 2016): el càlcul dels ingressos es farà d’acord amb 
la suma de les quanties que figurin a la base imposable general i a la base imposable de l’estalvi prèvia a la 
deducció del mínim personal i familiar. 

- En cas de presentar certificats d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF (exercici 2016): es tindrà en 
compte la quantitat que figuri com a import íntegre satisfet derivat de rendiment del treball, restant la 
quantitat/s per despeses fiscalment deduïbles. No es consideraran les percepcions derivades de dietes, 
despeses de viatge i premis. 

- En cas de pensions i atur es tindran en compte els imports íntegres descomptant les retencions i/o 



deduccions. 

 

 

 

 

 

TAULA 2_ Segons situació de la unitat familiar 

 

TAULA 3_ Segons qualificacions de l’expedient acadèmic de l’any anterior segons barem establert 

 

 

 

 

 

 

TAULA 4_ Escrit motivacional 

 

 

 

Alella, juliol de 2017 

 

Punts

Fotocòpia Títol de Família Nombrosa o Monoparental (Vigen 2

Fotocòpia pensió de la Seguretat Social 2

Certificat municipal de convivència 2

Fotocòpia pensió de viduïtat 2

Si hi ha ascendents dels pares (avis del
sol·licitant) residint al domicili familiar
Pare vidu o mare vídua

Segons situació de la unitat familiar 
Famílies nombroses o monoparentals 

Orfes absoluts 
Sol·licitant, germà o pare/mare té
discapacitat legalment reconeguda

Certificat de discapacitat 2


