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CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES AJUDA D’ALLOTJAMENT 
A LES RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS DE GIRONA I BARCELONA DE L’EMPRESA 
SIRESA CAMPUS, SA 
 
I. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’empresa SIRESA CAMPUS, SA és titular d’una concessió administrativa per a 
l’explotació d’una residència d’estudiants al sector de Palau Sacosta. 
 
En data 4 de febrer de 2015, l’Ajuntament de Girona i l’empresa SIRESA CAMPUS, 
SA varen signar un document aprovat pel Ple de la corporació del 9 de febrer de 2015 
en el qual, entre d’altres qüestions, es disposa que SIRESA CAMPUS posa a 
disposició i practica una reserva anual a favor de l’Ajuntament de Girona de: 
 

a) Dues beques ajudes d’allotjament a la residència de Girona al 100% 
b) Dues beques ajudes d’allotjament a la residència de Barcelona al 100% 
c) Dues altres beques ajudes d’allotjament a la residència de Barcelona al 50% 

 
Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, 
en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No 
queden incloses les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat ni els serveis 
opcionals. 
 
Les quatre places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària 
Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.  
 
 
II. REQUISITIS DELS SOL·LICITANTS 
 
Per optar a aquestes beques ajuda les persones sol·licitants hauran de reunir els 
següents requisits: 
 

a) Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de 
Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o 
la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona. 

b) Haver superat totes les matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic 
anterior al vigent en la data de la convocatòria de les beques ajuda. 

c) Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins 
el territori de l’estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la 
ciutat de Girona.  

d) Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a 
la ciutat de Girona. 

e) No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes 
despeses que aquesta beca ajuda. 

f) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre 
concepte. 

g) Matricular-se per un mínim de 60 crèdits en el període acadèmic objecte de 
l’ajuda.  

 
 
III. DURADA 
 
La beca ajuda cobrirà l’allotjament durant el període acadèmic del curs 2018-2019. 
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El fet que per motiu de la tramitació i resolució definitiva del concurs la data d’inici del 
gaudiment de la beca ajuda es produeixi un cop iniciat el curs acadèmic no comportarà 
l’ampliació del termini de finalització de la prestació ni donarà dret a les persones 
seleccionades a rebre cap tipus de compensació o indemnització. 
 
 
IV. IMPORT DE LES BEQUES AJUDES AL 50% 
 
L’import d’aquestes beques ajuda serà el 50 % del cost de l’allotjament a la residència 
de Barcelona d’acord amb les tarifes vigents determinades per l’empresa SIRESA 
CAMPUS, SA per a cada curs acadèmic. 
 
 
V. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 
 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’Entrada de documents de l’Ajuntament 
de Girona, acompanyades dels documents següents: 
 

- Certificat acadèmic o còpia compulsada de les notes obtingudes per totes les 
matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic 2016-2017. 

- Documents acreditatius d’estar matriculat en el curs acadèmic 2017-2018 en 
estudis de nivell universitari o en estudis que puguin donar accés a estudis 
universitaris en el curs acadèmic següent.  

- Certificat d’empadronament en el domicili habitual per a les persones que 
sol·licitin la beca ajuda per la residència de Girona. En cas que per raó dels 
estudis estiguin empadronats a la ciutat de Girona, documents acreditatius de 
l’empadronament dels membres de la unitat familiar en un municipi a més de 
15 kilòmetres de la ciutat de Girona i una declaració conforme 
l’empadronament a la ciutat de Girona de la persona sol·licitant és únicament 
per raó d’estudis i no per haver deixat de conviure en el nucli familiar. 

- Declaració conforme no es reben altres ajudes, públiques o privades, que 
financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda i que en cas que resulti 
beneficiari/ària d’aquesta convocatòria es renuncia a qualsevol altra beca que 
es trobi en situació pendent de resolució que pugui ser atorgada per aquest 
mateix concepte. 

- Declaració d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol 
altre concepte. 

- Declaració de trobar-se al corrent en el compliment de les demés obligacions 
tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

- Declaració del nombre de membres, edats i ingressos bruts de la unitat familiar. 
- Declaració del nombre de crèdits pels quals es preveu matricular pel curs 

acadèmic 2017-2018 o, en el cas que se’n disposi, document acreditatiu de la 
preinscripció en el centre docent corresponent. 

 
A les sol·licituds s’haurà de fer constar una adreça de correu electrònic als efectes de 
comunicacions i/o requeriments relatius a la convocatòria. La manca d’aquesta dada 
donarà lloc a l’exclusió directa de la petició. 
 
En qualsevol moment es podrà requerir a les persones sol·licitants que aportin altres 
dades o documents que ampliïn o aclareixin els ja aportats i que es considerin 
necessaris per determinar l’admissió al procés o per resoldre l’adjudicació de la beca 
ajuda. La no presentació de la documentació indicada en el termini de cinc dies hàbils, 
la inexactitud i l’ocultació o falsejament en qualsevol dada o informació de les exigides 
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podrà suposar l’exclusió de la convocatòria i, fins i tot, en el cas que les anomalies es 
detectessin un cop adjudicada la beca, la revocació de la mateixa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la beca ajuda comporta l’autorització a l’Ajuntament 
de Girona per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels 
membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o 
centres d’ensenyament que correspongui en cada cas, i en especial, amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, el cadastre o qualsevol altra administració, amb 
l’objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 
 
 
VI. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb la documentació exigida, 
finalitzarà el dia 17 d’agost de 2018. 
 
 
VII. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Per dur a terme la selecció dels candidats es constitueix una Comissió d’Avaluació, 
que actuarà com a jurat, i que estarà integrada per la regidora delegada d’Hisenda i 
Règim Interior, el regidor delegat d’Educació i Esports i el regidor delegat de Cultura o 
per les persones que les substitueixin o en qui puguin estar delegades les seves 
funcions. En cas d’absència o manca de delegació dels anteriors, integrarà la 
Comissió un tècnic de l’àrea corresponent. 
 
Els membres de la Comissió d’Avaluació podran estar assessorats per tècnics 
municipals que actuaran amb veu però sense vot. 
 
 
VIII. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
La Comissió d’Avaluació valorarà positivament: 
 

- Els menors ingressos de la unitat familiar en relació amb el número de 
persones que la integren i les seves edats. 

- Les notes obtingudes per totes les matèries dels estudis cursats en el curs 
acadèmic 2016-2017. 

 
Cada un d’aquests apartats es valorarà de 0 a 10 punts. S’adjudicaran per ordre de 
puntuació a les dues persones aspirants que hagin obtingut la major puntuació entre 
les sol·licituds de beca ajuda per a la residència de Girona; i a les quatre persones que 
hagin obtingut la major puntuació entre les sol·licituds de beca ajuda per a la 
residència de Barcelona, corresponent en aquest darrer cas el 50% de la beca a qui 
ocupin els llocs 3r i 4t. 
 
En cas d’empat, tindrà preferència la persona aspirant amb menors ingressos en el 
conjunt de la unitat familiar. 
 
La Comissió d’Avaluació establirà un ordre de llista amb la puntuació obtinguda per 
totes les persones aspirants, amb dos relacions independents per a les residències de 
Girona i Barcelona, respectivament. En cas que alguna de les persones participants 
manifestés durant el procés d’adjudicació la renúncia a la seva sol·licitud o que un cop 
adjudicada l’ajuda al seu favor causés baixa per qualsevol motiu i en qualsevol 
moment del curs acadèmic, la beca podrà ser  posada a disposició de la persona 
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següent per ordre de puntuació en la relació de la residència en la qual s’ha produït la 
baixa, sempre que sigui possible atenent  circumstàncies personals per raó de sexe, 
especial sensibilitat o altres anàlogues, i respectant el criteri de traslladar en el cas de 
la residència de Barcelona el 100% de la beca a les persones amb millor puntuació en 
la relació inicial d’adjudicació un cop exclosa la persona que hagi causat baixa i a les 
quals els hagués correspost inicialment una beca ajuda del 50%. 
 
 
IX. OBLIGACIONS DE LES PERSONES SELECCIONADES 
 
Un cop adjudicada la beca, les persones seleccionades hauran de presentar els 
següents documents en el termini de tres dies hàbils des que els sigui comunicat per 
correu electrònic el resultat de la selecció: 

- Fotocòpia compulsada del Llibre de Família. 
- Còpia de la darrera declaració o declaracions de renda, als efectes de la 

comprovació dels ingressos bruts de la unitat familiar, o altres documents que 
puguin acreditar aquestes dades de forma fefaent. 

 
Les persones seleccionades hauran d’acreditar abans del dia 15 de setembre de 2018, 
mitjançant el registre d’entrada de l’Ajuntament, el nombre de crèdits preinscrits pel 
curs acadèmic objecte de l’ajuda, que en tot cas no podrà ser inferior al nombre de 
crèdits manifestats en la declaració presentada inicialment junt amb la sol·licitud. En 
cas que no es compleixi aquesta condició, la Comissió d’Avaluació podrà determinar la 
modificació de la valoració i si s’escau, traslladar la beca ajuda a disposició de la 
següent persona aspirant que resulti per ordre de puntuació. 
 
Tanmateix, amb caràcter previ a l’inici de la seva estada a la residència i com a màxim 
fins al dia 30 de setembre de 2018, hauran de presentar mitjançant el registre 
d’entrada de l’Ajuntament els justificants definitius de matriculació efectiva pel curs 
acadèmic objecte de l’ajuda. En cas de no aportar aquest requisit, la beca podrà ser 
posada a disposició de la següent persona per ordre de puntuació en la relació de la 
residència en la qual s’hagi produït la baixa. 
 
La percepció de qualsevol remuneració haurà de ser comunicada per escrit a 
l’Ajuntament de Girona. No informar de qualsevol ingrés suplementari podrà ser causa 
de la supressió immediata de la beca ajuda. 
 
Les persones seleccionades adquireixen el compromís de romandre a l’allotjament que 
els sigui assignat durant tot el termini de durada de la beca ajuda. En cas d’absentar-
se de l’allotjament de forma no justificada o de deixar d’abonar les seves despeses per 
consums, serveis opcionals o altres despeses extres, la beca ajuda podrà ser 
anul·lada de forma immediata. 
 
S’obliguen a complir el Reglament de la Residència d’Estudiants i demés normes de 
règim interior. 
 
En cas que, per causes imprevistes i de força major, la persona seleccionada es vegi 
obligada a renunciar a la beca ajuda, ho haurà de comunicar per escrit i per registre 
d’entrada a l’Ajuntament de Girona, als efectes de cobrir la vacant amb la persona 
aspirant següent amb millor puntuació en el procediment de selecció. 
 
L’abandonament d’estudis serà motiu de revocació de la beca ajuda. En aquest sentit, 
la persona seleccionada estarà obligada a facilitar a l’Ajuntament de Girona, en el cas 
que aquest li ho requereixi, informació sobre el seguiment dels estudis i la participació 
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en les proves d’avaluació. La persona seleccionada autoritza també a l’Ajuntament a 
consultar aquesta informació directament al centre docent on realitzi els estudis. 
 
 
X. RESOLUCIÓ 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Girona o el regidor o regidora que tingui delegades les 
funcions resoldrà aquesta convocatòria abans del dia 22 de setembre de 2018, llevat 
que amb motiu de la gestió pròpia de l’expedient calgui ampliar el termini. En aquest 
cas, es tindran en compte els efectes de durada de l’ajuda establerts en el paràgraf 
segon de la clàusula III de les presents bases. 
 
 
XI. RÈGIM DE NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ 
 
D’acord amb allò establert a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots els actes que es 
dictin a la present convocatòria seran notificats als interessats mitjançant publicació al 
tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. Tanmateix, tots els 
actes es comunicaran per correu electrònic als interessats, així com qualsevol altre 
comunicació que es consideri oportuna, especialment pel que respecta a la 
comunicació per la presentació de documents disposada en la clàusula IX de les 
presents bases. 
 
 
XII. RÈGIM D’IMPUGNACIONS 
 
Contra els actes de tràmit que recaiguin no es podrà interposar cap recurs, de 
conformitat amb el que estableix l’article 112 de la Llei 39/2015. Contra la resolució 
d’adjudicació de les beques ajuda es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en 
el temps i la forma establerts als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. 
 
 
XIII. ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La presentació de la sol·licitud per a l’obtenció de la beca ajuda implica l’acceptació de 
les bases per part de la persona sol·licitant. 
 
 
Girona, 13 de juliol de 2018 
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MODEL DE DECLARACIÓ 
 
Nom i cognoms: _____________________________________ 
 
DNI ____________________ 
 
Domicili ____________________________________________ 
 
 
DECLARO 
 
Que no rebo altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses 
que aquesta beca ajuda i que en cas que resulti beneficiari/a d’aquesta convocatòria 
renuncio a qualsevol altra beca que es trobi en situació pendent de resolució que em 
pugui ser atorgada per aquest mateix concepte. 
 
Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
de Girona i no hi tinc pendent cap pagament per qualsevol altra concepte. 
 
Que estic al corrent en el compliment de les demés obligacions tributàries i de les de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Declaració del nombre de membres i edats de la unitat familiar. 

-Nombre de membres: _____________ 

-Edat dels pares: _________________ 

-Edat dels germans:_______________ 

-Edat i parentiu d’altres membres:__________________________________________ 

 
Ingressos bruts de la unitat familiar en la darrera declaració de l’impost de la renda de 

les persones físiques: ________________________________________ 

 

Nombre de crèdits pels quals es preveu matricular pel curs acadèmic objecte de la 

beca-ajuda: _____________________ 

 
Girona,  
   
 
 
 
  
Signat,   
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