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CONVOCATÒRIA D’AJUTS UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ALS 

ESPORTISTES DEL CLUB BÀSQUET VIC  

CURS 2015 - 2016 

 
D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya (en endavant, UVic-UCC) i el Club Bàsquet Vic (en endavant, CBVIC) per a la 
concessió  d’ajuts per als esportistes del CBVIC, s’estableixen les següents bases: 
 
 
1. L’OBJECTE DE L’AJUT 

 
Aquesta convocatòria té com a finalitat convocar ajuts als esportistes del CBVIC per realitzar 
estudis oficials a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya - Campus UVic per al 
curs acadèmic 2015-2016.  
 
 

2. SOL·LICITANTS 

 
Aquest ajut el podran sol·licitar els esportistes del CBVIC que estiguin matriculats per al curs 
2015-16 en qualsevol dels ensenyaments adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau de la 
UVic-UCC -  Campus UVic1.  
 
Resten exclosos d’aquesta convocatòria els esportistes que tinguin previst cursar:  
 

- Màsters Universitaris 
- Ensenyaments de tercer cicle 
- Ensenyaments de caràcter no oficial, és a dir, títols propis de la universitat 
- Ensenyaments de postgrau, màsters i d'altres d’extensió universitària 
- Ensenyaments impartits en centres vinculats, col·laboradors o adscrits a la UVic-

UCC 
 
 
3.  REQUISITS ESPORTIUS I ACADÈMICS 

 
Per optar a aquests ajuts es requereix: 
 
3.1 Requisits esportius 
 

a) Ser membre del CBVIC.  
 
3.2 Requisits acadèmics 
 

a) Estar matriculat per al curs 2015-16 en qualsevol dels ensenyaments adreçats a 
l’obtenció d’un títol oficial de grau de la UVic-UCC - Campus UVic2.   

 

                                                           
1
 També podran optar-hi els estudiants que estiguin pendents de matriculació i que tinguin previst 

cursar estudis de grau a la UVic-UCC - Campus UVic durant el curs 2015-16.  
2
 També s’admetran sol·licituds d’estudiants que estiguin pendents de matriculació i que tinguin previst 

cursar estudis de grau a la UVic-UCC - Campus UVic durant el curs 2015-16. 
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Depenent del curs matriculat, els requeriments acadèmics seran els següents: 
 
3.2.1  Els estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris de grau hauran 
d’estar matriculats de totes les assignatures obligatòries que integren el primer curs3. 
 
3.2.2  Estudiants de segon curs o posteriors:  
 

 a) Crèdits matriculats 
 

• Els estudiants de segon curs o posteriors hauran d’estar matriculats d’un mínim de 
60 crèdits. 

• Excepcionalment, en els casos en què per raó de l’organització acadèmica del 
centre, l’estudiant no s’hagi pogut matricular del nombre mínim de crèdits, podrà 
tenir accés a aquest ajut si es matricula de tots els crèdits possibles, encara que no 
arribi al mínim.  

• No es podran acollir a aquest supòsit aquells estudiants que, per raó del seu 
rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagin pogut matricular del 
nombre de crèdits previstos en els punts anteriors. 

• No serà exigible aquest mínim de crèdits matriculats si l’alumne es matricula de 
tots els crèdits per acabar la carrera. 

 
b) Rendiment acadèmic 
 
• Els estudiants de segon curs o posteriors hauran d’haver aprovat el 80% dels 

crèdits matriculats en el curs anterior. 

• En el cas de que l’estudiant no hagi cursat estudis l’any anterior, els requisits 
acadèmics que haurà de complir són els de l’últim any cursat. 

 
 

4. QUANTIA DELS AJUTS 

 

Es convoquen un màxim de 2 ajuts per al curs 2015-2016.  La dotació serà de 2.000,00 euros 
per a cadascun dels ajuts concedits. 
 
El nombre d’ajuts i la seva dotació es pot modificar si la Comissió Avaluadora així ho determina 
per qüestions que puguin sorgir en el transcurs de la resolució d’aquests ajuts. 
 
 
5. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

 
L’imprès de sol·licitud i les bases corresponents es publiquen a la pàgina web de la UVic-UCC  
www.uvic.cat/beques en els terminis establerts en aquesta convocatòria. 
 
 
 

                                                           
3
 En el cas que no s’hagin pogut matricular encara, caldrà que tinguin previst de matricular totes les 

assignatures obligatòries.  
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La documentació que cal adjuntar a l’imprès, degudament omplert, és la següent: 
 

a) Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant. 
b) Certificat expedit pel CBVIC que acrediti que l’estudiant és esportista en actiu del club. 
c) Fotocòpia de l’imprès de matrícula corresponent al curs 2015-164.  
d) L’expedient acadèmic del sol·licitant en la data de sol·licitud d’aquest ajut. 
e) Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació acadèmica o personal 

al·legada pel sol·licitant.  
 

La presentació de la sol·licitud comporta que la persona sol·licitant coneix i accepta la 
normativa que regeix la concessió d’aquest ajut. 
 
La Comissió Avaluadora podrà sol·licitar documentació complementària no establerta en 
aquesta convocatòria sempre que ho cregui oportú per a la correcta resolució de l’ajut. 
 
 
6.  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
La sol·licitud, degudament emplenada, juntament amb la documentació requerida, s’ha de 
presentar a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya – Campus UVic (c. Sagrada Família, 7 – 08500 Vic) del 13 de juliol al 2 d’octubre de 
2015 (ambdós inclosos) dins l’horari d’atenció a l’estudiant. 
 
 
7. CRITERIS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ 

 
Les sol·licituds presentades seran estudiades per la Comissió Avaluadora,  formada per: 

a) Dos representats de la UVic-UCC – Campus UVic, designats per aquest organisme. 
b) Dos representats del CBVIC, designats per aquest organisme. 

 
En l’estudi de les sol·licituds es tindrà en compte: 

a) L’expedient acadèmic del sol·licitant en la data de resolució d’aquest ajut. 
b) La vinculació amb el CBVIC. 

 
La Comissió Avaluadora podrà: 

a) Demanar al sol·licitant de l’ajut documentació complementària. 
b) Ponderar situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin 

impedit al sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre 
que s’acrediti fefaentment. 

c) Proposar la denegació de l’ajut en el cas que hi hagi ocultació de dades personals o 
acadèmiques. 

d) Ampliar el termini de sol·licitud, sempre que ho cregui convenient. 
 

 
 
 
 

                                                           
4
En el cas d’estudiants pendents de matriculació, document que acrediti el motiu pel qual estan 

pendents de matriculació. 
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8. ÒRGAN COMPETENT DE LA TRAMITACIÓ 

 

L’òrgan competent per a la tramitació de les sol·licituds d’ajuts objecte d’aquesta convocatòria 
és la secció de beques de la UVic-UCC – Campus UVic. 
 

 

9. ÒRGAN COMPETENT DE LA RESOLUCIÓ 

 

La Comissió Avaluadora presentarà una proposta d’ajuts acceptats, denegats i exclosos. Serà el 
president de la Comissió Avaluadora qui signarà la resolució.  
 

 

10.  MITJÀ DE COMUNICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 

 

La resolució es farà pública a la pàgina web de la UVic-UCC mitjançant la publicació del llistat 
d’ajuts concedits, amb l’import, i dels ajuts denegats i exclosos, amb el motiu de denegació o 
d’exclusió. 
  
 
11. TERMINI PER COMUNICAR LA RESOLUCIÓ 

 

La resolució de concessió, denegació i exclusió es publicarà el 19 de d’octubre del 2015 a la 
pàgina web de la UVic-UCC. 

 

 

12. FORMA DE PAGAMENT 

 

L’estudiant que vulgui optar a aquest ajut haurà de formalitzar la matrícula del curs 2015-2016 
en el sistema de pagament fraccionat en dos pagaments. 
 
Resolta la convocatòria, es descomptarà l’import de l’ajut en el segon pagament. 

 

 

13. INCOMPATIBILITAT I REVOCACIONS 
 

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut finançat amb fons propis de la UVic-
UCC – Campus UVic. 
 

La Comissió d’Avaluació revocarà l’ajut i s’exigirà, si escau, la devolució de la totalitat de la 
quantitat rebuda,  si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents: 
 

a) Ocultació o falsificació de dades. 
b) Baixa total o parcial de l’estudiant a la UVic-UCC abans del tancament del curs 

acadèmic 2015-2016, sempre que aquesta variació comporti que el sol·licitant ja no 
reuneixi els requisits  establerts en la convocatòria per a l’atorgament de l’ajut. 

c) No formalització de la matrícula del curs 2015-16 a la UVic-UCC – Campus UVic en 
els condicions requerides en la convocatòria de l’ajut5. 

                                                           
5
 En el cas d’estudiants pendents de matriculació.  
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d)  Baixa com a esportista del CBVIC. 
e)  Incompliment del que preveuen aquestes bases o de qualsevol altre requisit 

establert a la convocatòria. 

La Comissió Avaluadora determinarà: 

a) Quin import de l’ajut rebut ha de retornar l’estudiant i en quines condicions.  
b) Com es distribueix l’import de l’ajut revocat: 

• Si es dóna l’ajut a un sol·licitant que no n’havia rebut. 

• Si es deixa com a fons per al proper curs acadèmic. 
 
 
14. RECLAMACIONS 

 

Contra la resolució de concessió, denegació i exclusió dels ajuts, les persones interessades 
podran interposar reclamació davant el president de la Comissió Avaluadora, segons el model 
que es facilitarà a la pàgina web de la UVic-UCC. 
 
El període per la presentació de les reclamacions s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
resolució a la pàgina web de la UVic-UCC i finalitzarà al cap de 15 dies hàbils.  
 
Les reclamacions seran resoltes en el termini de quinze dies a comptar des de la data de 
finalització del període de reclamació i es publicarà a la pàgina web de la UVic-UCC. 
 

 


