
ACTA

FUNDACIÓ P. I P. PIZARROSO

A Barcelona, en data 20 d'octubre de 2017, es reuneix el Patronat de la
Fundació P. i P. Pizarroso, en base a la Convocatoria Extraordinaria només
per a estudiants que han estat becaris de la Fundació i que compleixin els
requisits de la convocatoria ja publicáis en la página web de la fundació.

Formen part del Jurat de selecció els següents membres del Patronat:

La Presidenta, Sra. Rosa Morell i Macaya

El Vicepresident, Sr. Gaietá Permanyer Miralda.

La Secretaria, Sra. Ma José Urdániz Bondía.

Així com els Patrons:

Sra. Anna Sanmartí Sala.

Sr. Antoni Valles Segales.

Sr. Luis Ibarz Servio.

Oberta la sessió i distribuida la documentació corresponent s'adopten els
següents acords:

1er) Sol-licituds presentades.

Segons consta en la seu de la Fundació P. i P. Pizarroso, s'han rebut les
següents peticions:

Esther Belén López

Adriá Cruells Gascón

Claudia López Capdevila

Kaoutar Douieb Bouayad

2on) Documentació.

La documentació presentada per les sollicitants ha estat conforme la requerida
en les bases de la convocatoria, consistent en :
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. Declarado jurada de no gaudir de cap beca o ajut d'import superior ais 2300
euros.

. Certificat resum de la declarado anual de l'IRPF de l'any 2016.

. Certificat oficial signat per la secretaria de la Facultat corresponent en qué
constin les qualificacions del curs anterior així com la nota mitja ponderada.

. Fotocópies de la matricula de la Universitat de Barcelona corresponent al curs
2017-2018.

. Certificat d'empadronament, en cas que l'estudiant estigui empadronat en
algún municipi de l'AIt Urgell.

3er) Baremació i adjudicació de beques.

El Jurat procedeix a la revisió de les dades económiques i académiques de les
sollicitants amb l'objectiu essencial d'ajudar a estudiants que, havent estat
becaris de la Fundació P. i P. Pizarroso, estiguin en situado económica mes
desfavorable i acompleixin la resta de criteris de la convocatoria.

El Jurat acorda per unanimitat concedir la beca Pizarroso a :

Adriá Cruells Gascón

Claudia López Capdevila

Kaoutar Douieb Bouayad

L'estudiant Esther BELÉN LÓPEZ, ha quedat fora de convocatoria per no
acomplir els criteris económics referenciats en la mateixa.

4art) Acte d'entrega de credencials i abonament de la beca.

L'acte d'entrega de credencials i abonament del primer pagament en concepte
del 40% de la beca, amb un import 2.800 euros, tindrá lloc el proper dia 20
d'octubre del 2017 a l'lnstitut de La Guineueta de Barcelona.

El 60% de la beca, en concepte de premi, se'ls hi entregará quan acreditin
haver superat la totalitat deis 60 crédits matriculats.

Aixecada la sessió, l'acta va ser aprovada el mateix dia. A la Ciutat de
Barcelona, en data 20 de novembre de 2017.
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Vicepresident,

h'PIZARRGSD

lili

Presidenta,

r\oS^ ,-<

Sra. Rosa María Morell Macaya
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Sr. José Ramón Alonso Carnero
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