RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE BEQUES PER A LA FORMACIÓ 2021
APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA
D’ASSEGURANCES

I.

Descripció i dotació econòmica de les beques

ASP Corredoria d’Assegurances ha convocat, dins del programa formatiu del
CAATEEB 2021, les beques següents, amb la dotació econòmica per a cada una de
les beques que s’especifica respectivament:
NÚMERO
DE
BEQUES

CURS

DOTACIÓ
ECONÒMICA
PER BECA

4

Postgrau en rehabilitació i sostenibilitat
residencials – NEXT GENERATION

3

Postgrau BIM Manager

520,00 €

3

Postgrau Cap d’obra

250,00 €

4

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions
existents

270,00 €

3

Postgrau de Director d’Execució Professional

300,00 €

3

Postgrau
Property
immobiliaris

3

Postgrau Facility Management

250,00 €

4

Postgrau en rehabilitació energètica – NEXT GENERATION

256,00 €

Management.

Gestió

d’edificis

d’actius

279,00 €

264,00 €

Les bases de la convocatòria són las que s’han publicat per a coneixement dels
possibles sol·licitants, i consten com a annex a aquesta resolució.

II.

Sol·licituds presentades

Dins del termini que s’especifica en la base 5 de la convocatòria (16/11/2021), s’han
presentat un total de 7 sol·licituds per als cursos amb aquesta data límit de
presentació, junt amb la documentació necessària, segons es preveu en la mateixa
base 5 de la convocatòria.
Tal com consta expressament en la convocatòria, la presentació de la sol·licitud
implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria per part del sol·licitant.

III.

Revisió del compliment dels requisits bàsics del sol·licitants i resolució
d’adjudicació de les beques

Reunida la comissió per a l’adjudicació de les beques prevista en la base 6 de la
convocatòria, es procedeix a la revisió de les sol·licituds i la documentació
presentades.
En aquest sentit, es comprova que els 3 sol·licitants compleixen el requisits bàsics per
poder optar a una beca fixats en la base 2 de la convocatòria (ser clients d’ASP
Corredoria d’Assegurances, havent de tenir-hi contractada com a mínim una pòlissa de
responsabilitat civil professional, almenys amb un any d’antiguitat respecte a la data de
la convocatòria de les beques; i estar al corrent de pagament amb ASP Corredoria
d’Assegurances de qualsevol dels productes que es tinguin contractats).
Igualment i pel que fa al sol·licitants admesos, es comproven i s’apliquen els criteris
d’adjudicació de les beques fixats en la base 3 de la convocatòria corresponent, amb
el resultat següent:
 Llista dels beneficiaris de les beques concedides
POSTGRAU EN REHABILITACIÓ I SOSTENIBILITAT D’EDIFICIS EXISTENTS –
NEXT GENERATION
1. Francisco Javier García Rodríguez ( 15 PUNTS)
POSTGRAU BIM MANAGER
1. No hi ha cap sol·licitud, i per tant no hi ha cap beneficiari.
POSTGRAU CAP D’OBRA
1. No hi ha cap sol·licitud, i per tant no hi ha cap beneficiari.
POSTGRAU PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONS
EXISTENTS
1. No hi ha cap sol·licitud, i per tant no hi ha cap beneficiari.
POSTGRAU DE DIRECTOR D’EXECUCIÓ PROFESSIONAL
1. Pol Romera Pujola ( 9 PUNTS )
POSTGRAU PROPERTY MANAGEMENT. GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS
1. No hi ha cap sol·licitud, i per tant no hi ha cap beneficiari.
POSTGRAU FACILITY MANAGEMENT
1. No hi ha cap sol·licitud, i per tant no hi ha cap beneficiari.
POSTGRAU EN REHABILITACIÓ ENERGÈTICA – NEXT GENERATION
1. Francesc Viñals Miralles ( 10 PUNTS )
2. Isabel Farell Antonell ( 9 PUNTS )
3. David Brossa Figueras ( 8 PUNTS )
4. Ivan Guerrero Fernández ( 8 PUNTS )
5. Raúl Guerrero Candil ( 7 PUNTS )*
*La comissió prevista en la base 6. de la convocatòria de les beques, a la qual correspon interpretar les
bases de la convocatòria, sent les seves decisions definitives i inapel·lables, excepcionalment i per
facilitar la formació del col·lectiu professional amb matèria de rehabilitació energètica, en el marc dels fons

Next Generation, ha resolt destinar part de la dotació sobrant per manca de sol·licituds en altres
programes formatius, concedint la beca sol·licitada per Raúl Guerrero Candil, que compleix els requisits
corresponents.

 Llista de la resta sol·licitants per ordre de prelació, d’acord amb la puntuació
obtinguda, respectivament
1.

No hi ha cap.

 Llista de sol·licitants exclosos
1. No hi ha cap.
IV.

Altres condicions a tenir en consideració d’acord amb les bases de la
convocatòria de les beques

La resolució d’adjudicació es comunicarà a tots els sol·licitants, a través del correu
electrònic facilitat, i es publicarà en el web d’ASP Corredoria d’Assegurances i en el
del CAATEEB.
En el cas que algun/s beneficiari/s de la beca no arribi/n a matricular-se en el curs
corresponent, la comissió l’adjudicarà a la següent persona de la llista, segons l’ordre
de prelació, a qui farà la comunicació oportuna; i així successivament, si fos el cas.
En el cas que s’anul·lés el curs per al qual han estat concedides determinades beques,
aquestes queden automàticament sense cap efecte.
La materialització de la dotació econòmica corresponent a cadascuns dels beneficiaris
de les beques es farà efectiva directament per part d’ASP Corredoria d’Assegurances
al CAATEEB, una vegada acreditada la formalització de la matricula per part del
beneficiari en el curs corresponent i sempre que sigui el propi beneficiari qui pagui
personalment o a través de la seva societat professionals l’import de la matrícula del
curs. Les beques concedides queden subjectes a la fiscalitat que determini la legislació
vigent que implica, en concret, la seva tributació per l’IRPF, com a rendiments del
treball.
L’incompliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions previstes en aquesta
convocatòria comportarà la revocació de la beca i el deure de reintegrar-la
íntegrament. Igualment, comportarà la impossibilitat d’optar a una nova beca
concedida per ASP Corredoria d’Assegurances durant els quatre anys posteriors a la
resolució de revocació.
I perquè consti, s’emet aquesta resolució, en Barcelona, a 19 de novembre de 2021.
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