
FUNDACIO AGRARIA DE MOLINS DE REI. 

Carrer Foment nº 5 i 7.  

BECAd’Estudis Universitaris Agraris. 

La Fundació Agrària de Molins de Rei te, com un dels seus objectius 

fundacionals, la promoció del interès dels joves pels estudis d’àmbit del 

sector primari, amb preferència dins de Molins de Rei i el seu entorn. Això 

es  compleix amb l’adquisició de coneixements sobre les bases tècniques 

de la producció vegetal, ramadera i forestal i la seva aplicació a la gestió 

d’explotacions agrícoles, granges i boscos.  Aquest estudis s’imparteixen 

dins el grau dels enginyers agrònoms de l’ESAB com a centre més pròxim a 

Molins de Rei. 

Dins d’aquest objectiu el Patronat de la Fundació ha decidit ajudar als 

joves que acaben el Batxillerat o els Cicles Formatius de Grau Superior a 

optar per escollir una carrera universitària d’ Enginyer  Agrícola. Per el 

compliment d’aquesta finalitat esta prevista la convocatòria d’una beca  

destinada a cobrir el cost anual de la matricula universitària de primer curs 

del candidat seleccionat. 

Una beca es un finançament total o parcial de l’import dels crèdits 

matriculats. Implica l’existència d’una convocatòria pública així com el 

compliment d’una sèrie de requisits. 

El Patronat  ha determinat les següents bases que regiran aquesta 

convocatòria , que seran adequadament difoses pel coneixement dels 

possibles candidats a traves  dels mitjans de comunicació locals, els 

centres educatius de la zona i dels que disposi l’ESAB.. 

BASES de la convocatòria. 

1 er. BENEFICIARIS. 

a)-. Es convoca una ajuda per l’estudi per alumnes que el curs acadèmic 

2017/2018 iniciïn la carrera universitària de grau en Enginyeria Agrícola a 

l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. ESAB. Situada al Campus del 

Baix Llobregat (Castelldefels). 



b).- D’acord amb l’àmbit d’actuació preferent de la Fundació Agrària de 

Molins de Rei,  podran presentar sol·licitud d’ajuda els estudiants 

residents dins del municipi de Molins de Rei , amb caràcter prioritari,  i 

també els residents als municipis que formen part del Parc Agrari del Baix 

Llobregat com a segona opció.  

2 on. Despeses objectes de l’ajuda. 

L’ajuda serà l’equivalent a l’import acadèmic de la matricula de primer 

curs complet de la carrera universitària de Enginyeria Agrícola. El preu 

aproximat del curs actual es de 2400,00 Euros. No inclourà cap despesa 

complementaria. 

3 er. Duració.  

La duració de l’ajuda serà d’un curs escolar. EL Patronat es reserva el dret 

de convocatòria d’anys següents. 

4 art. Valoració i drets. 

Per tal d’establir  un ordre entre els candidats amb un  regim objectiu que 

permeti la lliure concurrència hi hauran els següents criteris de valoració: 

a). Residencia propera a Molins de Rei. 

b). Currículum escolar anterior. 

c). Interès personal i coneixements del món agrari.  

e). No ser perceptor d’ajudes per la mateixa finalitat (Beques públiques). 

5 ª. Termini de presentació de sol·licituds i adjudicació. 

Les sol·licituds es podran presentar al finalitzar  el període de la matricula 

universitària (del 13 al 18 de Juliol) fins el dia 30 de Setembre 2017, 

mitjançant correu electrònic a la Fundació Agrària (famolins@gmail.com). 

 El Patronat de la Fundació decidirà, després de fer una valoració objectiva 

dels candidats, en un termini màxim de trenta dies, a qui correspon la 

beca. Es comunicarà al escollit i després de l’acceptació formal, s’efectuarà 

el pagament mitjançant transferència bancaria al compte corrent del 



candidat seleccionat. La resolució final es notificarà a tots els candidats 

mitjançant al seu correu electrònic.  

Durant el procés de concessió el Patronat podrà sol·licitar una entrevista 

personal amb alguns candidats  per demanar dades complementaries i per 

conèixer el seu interès personal pel món agrari. 

El Patronat es reserva el dret de decidir qualsevol dubte que es presenti 

durant el procés de selecció. Un cop fallat el veredicte no hi haurà 

possibilitat de revisió de resultat. 

6 ª. Documentació a aportar. 

1 er). Tots el candidats hauran d’enviar un Correu electrònic de sol·licitud 

amb les dades personals, ajustades als criteris de valoració,  al correu de la 

Fundació Agrària abans del  30 de Setembre del 2017. 

2 on). Amb aquestes dades s’establirà una llista amb els candidats més 

ben situats als que se’ls hi sol·licitarà la següent documentació: 

a). Fotocopia del DNI del sol·licitant. Empadronament actual. 

b). Notes del últim curs escolar. Selectivitat. 

c). Fotocopia de la matricula de la universitat. 

3 er). El Patronat tindrà una entrevista personal amb els candidats en cas 

d’empat en les valoracions.  

PROTECCIO DE DADES. 

La Fundació Agrària de Molins de Rei assumeix el compromís de garantir la 

privacitat de totes les dades personals facilitades per els sol·licitants. Llei 

Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades . 

La Fundació tractarà les dades rebudes exclusivament per la gestió de la 

beca. El titular podrà en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de les 

dades personals dels arxius de la Fundació. 

L’acte de lliurament de la beca al candidat seleccionat podrà ser publicat 

als mitjans de comunicació. 



El Patronat de la Fundació Agrària de Molins de Rei. 

Molins de Rei Juny de2017. 


