
 

 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BECA SOCIAL AL TALENT “CIUTAT DE VIC-
UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA” 
 
El conjunt dels alumnes de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (UVIC-UCC) reben ajuts econòmics provinents de diverses 
institucions: Departament  d’Ensenyament  i  Departament  d’Economia  i  
Coneixement  del  Govern  de  la Generalitat, la Fundació Catalunya-La 
Pedrera, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ... entre moltes 
altres. A més, dels fons de la pròpia Fundació Universitària Balmes (FUB) 
arriben beques per als estudiants en la convocatòria anual anomenada 
Ajuts UVIC-UCC. Amb tot, el còmput agregat anual de tots aquests ajuts 
només depassa lleugerament els 500.000€, i suposa de l’ordre de l’1’5% del 
pressupost anual de la UVIC-UCC. 
 
En els darrers anys, hem viscut la incorporació al patronat de la FUB dels 
alcaldes de diverses poblacions de Catalunya. La UVIC-UCC aposta 
d’aquesta manera per la capitalitat del mapa de l’ensenyament universitari 
de la Catalunya Central. El projecte Fem UVic Territori identifica i vehicula 
els àmbits de col·laboració entre els ajuntaments del Patronat i la UVIC-
UCC. 
 
Atès que la UVIC-UCC i la FUB són institucions sense ànim de lucre, amb 
vocació de servei al territori. 
 
Atès que la FUB acull alcaldes de diversos municipis de Catalunya. 
 
Atès que el projecte Fem UVIC Territori té per objectiu la promoció de la 
col·laboració entre els ajuntaments representats al Patronat de la FUB i la 
universitat. 
 
Atès que la vila de Ripoll, amb representació al Patronat de la FUB, compta 
ja amb la Beca Social a l’Excel·lència Universitària Comtal Vila de Ripoll. 
 
Atès que iniciatives com la de l’Ajuntament de Ripoll aquí mencionada 
prestigien la universitat, la vila de Ripoll i el seu ajuntament, posen en valor 
l’ensenyament universitari, contribueixen a la justícia social i la 
redistribució de la riquesa i omplen de sentit la sinergia entre universitat i 
territori via el projecte Fem UVIC Territori.   
  



 

 
Atès que l’alcaldessa de Vic és la presidenta del Patronat de la FUB. 
 
Atès que qualsevol augment de la dotació econòmica en beques i ajuts 
permetrà estudiar a un major nombre de persones amb dificultats per 
motius econòmics, familiars i socials i contribuirà a pal·liar l’actual dèficit en 
aquestes partides.  
 
Atès que la universitat ha de ser un pol de captació de talent i ha de 
potenciar-ne la seva retenció. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. La creació de la Beca Social a l’Excel·lència Universitària Ciutat de 
Vic-UVIC-UCC, en convocatòria anual, amb l’objectiu de cobrir totalment o 
parcial la matrícula d’estudiants amb bon expedient acadèmic i amb 
dificultats per continuar els estudis per motius econòmics, socials o 
familiars i que resideixin a la ciutat de Vic. 
 
SEGON. La creació d’una comissió formada pels diferents grups municipals 
d’aquest consistori, que compti amb representació del projecte Fem UVIC 
Territori si escau, que en el termini d’un mes doni contingut a la beca 
determinant-ne els requisits, terminis, imports de l’ajut, durada, 
procediments, etcètera. 
 
TERCER. El trasllat al Patronat de la FUB d’aquest acord, convidant-lo a 
completar l’import de la beca, si és necessari, fins a cobrir la totalitat de la 
matrícula anual, o com a mínim igualant la quantitat determinada per la 
comissió del punt anterior. 
 
QUART. El trasllat al Patronat de la FUB del desig d’aquest consistori de 
comptar amb una beca similar per a cadascun dels municipis que hi són 
representats, però adaptada a les necessitats i idiosincràsies de cada 
municipi.   
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