
 
 

ACTA 

FUNDACIÓ P. I P. PIZARROSO 

 

A Barcelona, en data 17 d’octubre del 2014, es reuneix el Patronat de la Fundació P. i P. 
Pizarroso, en base a la Convocatòria Extraordinària només per a estudiants que han estat 
becaris de la Fundació i que compleixin els requisits de la convocatòria ja publicats en la pàgina 
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. Gaietà Permanyer Miralda. 

La Secretària, Sra. Mª José Urdániz Bondía. 

Així com els Patrons: 

Sra. Anna Sanmartí Sala. 

Sr. Antoni Vallès Segalés. 

Sr. Luis Ibarz Servio. 

 

Oberta la sessió i distribuïda 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 

Leticia Benítez Quintanilla 

Meritxell Cufí Prat 

 

 
2on) Documentació. 

La documentació presentada per les sol·licitants ha estat conforme la requerida en les bases 
de la convocatòria, consistent en: 



 
 
. Declaració jurada de no gaudir de cap beca o ajut d’import superior als 2000 euros. 

. Certificat resum de la declaració anual de l’IRPF de l’any 2013. 

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

. Fotocòpies de la matricula de la Universitat de Barcelona corresponent al curs 2014-2015. 

. Certificat d’empadronament, en cas que l’estudiant estigui empadronat en algun municipi de 
l’Alt Urgell. 

 

3er) Baremació i adjudicació de beques. 

El Jurat procedeix a la revisió de les dades econòmiques i acadèmiques de les sol·licitants amb 
l’objectiu essencial d’ajudar a estudiants que, havent estat becaris de la Fundació P. i P. 
Pizarroso, estiguin en situació econòmica més desfavorable i acompleixin la resta de criteris de 
la convocatòria. 

El Jurat acorda per unanimitat concedir la beca Pizarroso a: 

Esther BELEN LOPEZ 

Leticia BENITEZ QUINTANILLA 

Meritxell CUFI PRAT 

Totes elles estudiants de Medicina a la Universitat de Barcelona i que ja han estat becaries de 
la Fundació P. i P. Pizarroso. 

 

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  2.400 euros, tindrà lloc el proper dia 12 de novembre del 2014 a les 17h 
a l’ATENEU BARCELONÉS , carrer Canuda, 6 de Barcelona. 

El 60% de la beca, en concepte de premi, se’ls hi entregarà quan acreditin haver superat la 
totalitat dels 60 crèdits matriculats. 

 

A Barcelona, 17 d’octubre del 2014 

 

 


