Ajuts de la Fundació Caixa d’Enginyers i la Fundació Autònoma Solidària

I Convocatòria Beques Enginy de suport a l’estudi per a
estudiants universitaris en situació de refugi

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA

Aquest document té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió d’ajuts
a l’estudi dirigits a estudiants en situació de refugi a la UAB. La convocatòria està
finançada per la Fundació Caixa d’Enginyers en el marc de la seva col·laboració amb la
Fundació Autònoma Solidària i compta amb una dotació global màxima de 14.000 euros
per al curs acadèmic 2020-2021.
1. Objecte de la convocatòria
La realitat demostra la dificultat d’accés a la formació superior de les persones
refugiades. L’estudiantat en cerca de refugi afronta obstacles majúsculs a l’hora de
reprendre i continuar els seus estudis universitaris a causa de la situació de vulnerabilitat
social, administrativa i econòmica que implica la circumstància del refugi.
El suport a aquests alumnat ha de ser possible amb polítiques que reforcin l’actual
sistema d’acollida, facilitant la igualtat d’oportunitats vers la resta d’estudiants i
fomentant la plena inclusió dels col·lectius amb menys oportunitats a la universitat.
En el marc del Programa d’Acollida de Persones en cerca de Refugi, la Fundació
Autònoma Solidària treballa per contribuir a la millora de les pràctiques
universitàries en favor dels drets de les persones refugiades i desplega una iniciativa
integral de suport per a l’accés i la continuïtat als estudis superiors.
La UAB consolida el seu treball en aquesta direcció amb l’aprovació de la convocatòria
d’ajuts d’exempció de matrícula #UABRefugi que, amb una dotació de 60.000 euros per
al curs 2020-2021, té l’objectiu de promoure que estudiants amb necessitat de refugi
puguin reprendre els seus estudis universitaris superiors a la UAB.
En el seu compromís vers una societat més justa i cohesionada, la Fundació Caixa
d’Enginyers compren la formació com a instrument de cohesió social clau per al
desenvolupament personal i col·lectiu. En aquesta línia, la seva col·laboració amb el
Programa d’Acollida fa possible l’obertura de la convocatòria de Beques Enginy 20202021 per a l’ajut a l’estudi de joves universitaris/àries refugiats/des a la UAB.

Com a iniciativa complementària a les beques #UABRefugi, l’objecte d’aquesta
convocatòria és compensar aquelles situacions que dificulten l’evolució acadèmica dels
i les estudiants refugiades de la UAB en situació d’especial vulnerabilitat econòmica.
Des del convenciment que la formació universitària pot canviar les perspectives de futur
de les persones en situació de refugi, l’objectiu final d’aquesta iniciativa és garantir la
igualtat de condicions en l’accés a la educació, entesa com a veritable eix d’inclusió
dels i les estudiants en situació de refugi a la societat d’acollida així com de
desenvolupament del seu potencial i excel·lència a l’àmbit acadèmic, professional i
social.
2. Requisits de les persones sol·licitants
Poden optar a les Beques Enginy, les persones:




Sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional i/o aquelles persones que es
trobin en alguna circumstància afí relacionada amb la necessitat de refugi.
Que estiguin matriculades a estudis oficials i públics de Grau o Màster a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el curs 2020-2021.



Que estiguin vinculades al Programa d’Acollida de persones en situació de refugi
que gestiona la Fundació Autònoma Solidària (FAS).



Que siguin beneficiàries de la beca #UABRefugi d’exempció de matrícula i taxes
universitàries que atorga la UAB per al curs 2020-2021.

El compliment de tots els requisits anteriors serà indispensable per a la tramitació de la
sol·licitud.

3. Concepte i import de l’ajut
La dotació total de la línia de Beques Enginy és de 14.000,00 € euros.
L’import total de l’ajuda a sol·licitar i a percebre és d’un màxim de 2.000,00 € per
estudiant.
L’alumnat beneficiari dels ajuts haurà de destinar els recursos derivats d’aquesta
convocatòria a despeses directament relacionades amb els estudis en curs a la
UAB durant el curs 2020-2021.
Son objecte de la convocatòria de Beques Enginy els conceptes següents:

3.1.

Material docent

Material fungible, bibliografia, material acadèmic de suport, reprografia i qualsevol altre
material necessari per a l’adequat seguiment del pla d’estudis previst.

3.2.

Transport

Despeses derivades dels desplaçaments des del lloc de residència cap al centre
d’estudis, sigui aquest el campus de la UAB o qualsevol altra localització prevista en el
calendari d’estudis. Es prioritzarà l’ús del transport públic excepte en circumstàncies
que, de forma justificada, puguin requerir l’ús del vehicle privat de forma col·lectiva.
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El càlcul de l’import sol·licitat en concepte de transport s’haurà de realitzar en base al
calendari escolar previst cobrirà despeses de transport públic a través de títols personals
integrats durant el període lectiu del curs 2020-2021.

3.3.

Tecnologia

Compra d’aparells electrònics necessaris per a la realització i seguiment de les tasques
teòriques i pràctiques derivades dels estudis a la UAB, com ara ordinadors portàtils,
calculadores científiques o qualsevol altre aparell degudament justificat.
L’import total a sol·licitar i a percebre en concepte d’ordinadors serà, com a màxim, de
600,00 € per estudiant en els casos d’estudis no cientificotècnics, i de 1.200,00 € en el
cas d’estudis científico-tècnics.
Totes les despeses en aquest concepte hauran de ser degudament justificades a
través de la presentació de les factures o justificants de compra a la Fundació
Autònoma Solidària (fas.acollida@uab.cat) abans del 31 de desembre de 2020.

3.4.

Material per a pràctiques curriculars

En aquells casos en que sigui requisit indispensable, es preveu la compra, lloguer o
arrendament de material per a la realització de pràctiques curriculars obligatòries.
S’exclou el pagament d’estades de pràctiques curriculars (vegeu convocatòria d'ajuts
per a estades i treballs de camp. Curs 2020-2021).

3.5.

Altres despeses

Directament relacionades amb el desenvolupament dels estudis universitaris i
degudament justificades. S’exclou la matrícula al Servei de Llengües de la UAB (vegeu
convocatòria per estudiar al Servei de Llengües de la UAB).

Tots els imports sol·licitats hauran d’estar degudament argumentats en base a les
necessitats específiques de cada estudiant al document Formulari de Sol·licitud en
coherència amb el seu itinerari d’estudis.
Cada sol·licitud pot incloure un o més dels conceptes anteriorment enumerats, la suma
dels quals no pot superar, en cap cas, l’import màxim definit a l’apartat 3.
El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implica
necessàriament la concessió de l’ajut sol·licitat, la qual queda subjecta a les limitacions
pressupostàries.

4. Formalització de les sol·licituds, documentació i termini de presentació
La documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics objecte d’aquesta
convocatòria i que cal presentar en la seva totalitat en el termini establert és la següent:



Formulari de sol·licitud, on la persona sol·licitant justifiqui la necessitat dels recursos
que sol·licita i detalli les necessitats acadèmiques que es deriven del seu itinerari
d’estudis.
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Fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant.



Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent en relació a l’objecte de la
convocatòria.

Fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2020-2021 formalitzada o, en el seu
defecte, document d’acceptació a estudis oficials i públics UAB.

La convocatòria es farà pública a través de la pàgina web de la Fundació Autònoma
Solidària (http://www.uab.cat/fas).
El termini de presentació de la documentació s’iniciarà el dia 11 de novembre de 2020
i finalitzarà el dia 20 de novembre de 2020.
Atenent a les restriccions per a la prevenció de la Covid-19, el lliurament de la
documentació es farà de forma telemàtica abans de la data de tancament de la
convocatòria via correu electrònic a:
fas.acollida@uab.cat

En cas de no disposar de signatura digital, el formulari de sol·licitud signat en paper i la
documentació complementària s’haurà de lliurar personalment o enviar per correu
ordinari abans del dia 30 de novembre a l’adreça següent:
Fundació Autònoma Solidària
Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global
Edifici R – L’Àgora, Plaça Cívica
Campus Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

5. Avaluació de les sol·licituds
La Comissió Avaluadora de la convocatòria està configurada per les següents figures:







Representació de la Fundació Caixa d’Enginyers
Representació de l’Equip de Govern UAB
Vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB
Director de la Fundació Autònoma Solidària
Tècnica del Programa d’Acollida de persones en situació de refugi

En la valoració de les sol·licituds, la Comissió tindrà en compte els següents criteris:





Situació social i necessitats de la persona sol·licitant.
Necessitats específiques requerides pel programa d’estudis.
Altres ajudes econòmiques, prestació de servei o beques percebudes.

La presentació de la sol·licitud implica autoritzar la UAB i la FAS a verificar amb d’altres
institucions les dades necessàries per resoldre la convocatòria.
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6. Resolució i acceptació de la beca
La resolució de la convocatòria es comunicarà directament a les persones sol·licitants a
través de l’adreça de correu electrònic facilitada i es farà pública a través de la pàgina
web de la Fundació Autònoma Solidària.
L’acceptació de la beca es formalitzarà a través de la signatura d’un document de
compromís que inclourà:




Compromís de seguiment del pla d’estudis previst,



Compromís de comunicació i seguiment amb el Programa d’Acollida.

Compromís de despesa de la quantitat extraordinàriament atorgada en els
conceptes especificats,

El seguiment d’aquest compliment es farà des del Programa d’Acollida de forma
coordinada amb la Comissió Avaluadora de la convocatòria.

7. Incompatibilitats
Aquest ajut pot ser compatible o parcialment compatible amb qualsevol altre ajut
d’entitats privades i/o prestacions públiques que l’estudiant pugui rebre per aquests
conceptes, sempre que la suma dels ajuts rebuts no superi el total de la despesa que
l’estudiant ha de realitzar.
Al formulari, el sol·licitant haurà d’informar sobre altres prestacions o ajuts que estigui
percebent o tingui previst percebre.
L’ajut objecte d’aquesta convocatòria es podrà revocar en el cas que es detecti qualsevol
incompatibilitat, que no es compleixi l’establert en les Bases Reguladores així com en el
supòsit que els recursos rebuts no hagin estat destinats a les finalitats acordades.

8. Protecció de dades
Totes les dades proporcionades per les persones sol·licitants d’aquests ajuts econòmics
seran tractades d’acord amb el principis establerts en el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), assumint les
responsabilitats que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.

9. Més informació i consultes
Més informació sobre la convocatòria i la documentació a presentar a través de l’adreça
de correu: fas.acollida@uab.cat
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