BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A LA MOBILITAT
INTERNACIONAL FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA D’ENGINYERS - ETSEIB 2020-2021
FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA D’ENGINYERS i l’ETSEIB han acordat proporcionar un conjunt de
10 ajuts a aquells estudiants que desitgin cursar part dels seus estudis a l’estranger acollintse a alguns dels programes de mobilitat indicats a continuació: UPC-USA, UPC-Canadà,
Amèrica Llatina, SMILE-Magalhaes, UPC-Xina i UPC-Món. Sent així, seran acords que
implicaran el reconeixement acadèmic de les matèries cursades.
1. Objecte de la convocatòria
Contribuir a la mobilitat internacional dels estudiants de l’ETSEIB, proporcionant un ajut
econòmic que els permeti assumir les despeses vinculades a la seva estada internacional. Per
rebre l’ajut els participants hauran d’acollir-se, durant el curs 2020-2021, a algun dels
programes indicats anteriorment.
La dotació acordada entre el FUNDACIÓ PRIVADA CAIXA D’ENGINYERS i la UPC pel
finançament d’aquesta convocatòria és de DEU MIL EUROS (10.000 €).
2. Característiques dels ajuts
La dotació total dels ajuts serà de DEU MIL EUROS (10.000 €). Es
convoquen 10 ajuts en viatge de MIL EUROS (1.000 €).
3.Requisits de participació en aquesta convocatòria
1. Està matriculat a l’ETSEIB en qualsevol pla d’estudis oficial.
2. Haver obtingut una plaça de mobilitat a l’ETSEIB pel curs 2020-2021 abans del 30 de
juny de 2020. En cas d’obtenir la plaça de mobilitat posteriorment a aquesta data no
es podrà optar als ajuts vinculats a aquesta convocatòria.
3. Estar matriculat en règim de mobilitat al curs 2020-2021 i estar al corrent del
pagament d’aquesta matrícula i de les anteriors.
4. No haver estat beneficiari d’aquest ajut en convocatòries anteriors.
4. Durada de l’estada i finançament
L’estada acadèmica tindrà una durada mínima d’un quadrimestre i el període haurà d’estar
comprès entre l’1 de juliol de 2020 i el 31 d’agost de 2021, corresponent al curs acadèmic
2020-2021.
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5. Sol·licituds i termini de presentació
Els estudiants que desitgin participar en aquesta convocatòria d’ajuts a la mobilitat hauran
de presentar una instància, mitjançant l’aplicatiu e-Secretaria (accedint a l’apartat “Altres
tràmits de mobilitat”). El termini màxim per presentar la instància és fins el 4 de desembre
de 2020.
6. Criteris de selecció dels candidats
Les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb la nota mitjana que consti a l’expedient
acadèmic de l’estudiant. En cas d’empat tindrà prioritat l’estudiant amb més crèdits
superats.
7. Obligacions dels beneficiaris
7.1 Estar matriculat com a estudiant de mobilitat durant tota la durada de l’estada.
7.2 Entregar o haver entregat l’ordre SEPA al SIAE.
7.3 Ser titular d’un compte corrent a Caixa d’Enginyers. Aquest compte corrent s’haurà
d’informar a e-Secretaria (Mobilitat\Dades bancàries) per tal d’efectuar el pagament de
l’ajut. En el moment de l’obertura del compte corrent amb Caixa d’Enginyers caldrà
identificar-se com estudiant de l’ETSEIB.
7.4 Presentar un certificat d’incorporació on es confirmi que l’estudiant ha iniciat l’estada a
la universitat de destinació.
7.5 Presentar un certificat d’estada una vegada hagi finalitzat el període a la universitat de
destinació.
7.6 Respectar la normativa de la universitat de destinació, així com la legislació general vigent
del país d’estada.
8. Incompliment i devolució de l’ajut
En cas d’incompliment d’alguns dels termes de la convocatòria, l’ETSEIB-UPC revocarà l’ajut
i, en conseqüència, l’estudiant haurà de retornar l’import íntegre d’aquest.
En cas de finalització de l’estada abans del període previst sense cap causa justificada, el
beneficiari haurà de retornar l’import íntegre de l’ajut.
9. Pagament de l’ajut
El pagament dels ajuts als estudiants beneficiaris s’efectuarà posteriorment a que l’estudiant
hagi recollit i signat la credencial que l’acredita com a estudiant de mobilitat, s’hagi
incorporat a destí i hagi entregat el certificat d’incorporació a l’ETSEIB.
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10. Incompatibilitats
En cap cas es podrà gaudir de la condició de beneficiari d’aquest ajut més d’una vegada.
Alhora, aquest ajut és incompatible amb els ajuts indicats a continuació:
 Ajuts concedits per la University of California-Irvine.
 Ajuts concedits per la University of Colorado-Boulder.
 L’ajut Erasmus+ KA107.
 I amb qualsevol altre beca o ajut atorgat o participat per la Universitat Politècnica de
Catalunya pels programes descrits al punt 1 d’aquesta convocatòria.
Si es produís una situació de duplicitat en el gaudi de diferents beques o ajuts, el beneficiari
haurà de prioritzar quina d’elles prefereix. Una vegada feta l’elecció i de forma automàtica,
quedarà situat en darrera posició de la llista d’espera de la resta de convocatòries per a que,
en cas que no es pogués cobrir, pogués beneficiar-se també.
11.Protecció de Dades Personals
Els estudiants que participin en aquesta convocatòria d’ajuts estan informats que el
tractament de les seves dades personals que es recullin mitjançant l’aplicatiu e-Secretaria
(accedint a l’apartat “Altres tràmits de mobilitat”), seran tractades segons es descriu a
continuació:
Informació sobre protecció de dades

Responsable del
tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Àrea
Acadèmica protecció.dades@upc.edu

Dades de contacte del
delegat de protecció de
dades

Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN

Finalitat del tractament

F01.6 Gestió de beques i d’ajuts a l’estudi. Projecte Beques i Ajuts a la Mobilitat
Internacional
de
l’ETSEIB.
Més
informació
en
aquí

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.6
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•

La gestió de les dades pels participants es basa en el Compliment d’una missió
realitzada en interès públic: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial Decret 1721/2007,
de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de las beques i ajuts a l’estudi
personalitzades.

•

La cessió de les dades de contacte dels guanyadors a la Fundació Caixa
d’Enginyers es basa en l’execució del Conveni en que el guanyador és part.
Sense aquesta cessió no es pot obtenir l’ajut.

•

Les dades de contacte dels guanyadors seran cedides a la Fundació Caixa
d’Enginyers amb la finalitat de conèixer els destinataris dels ajuts que atorga

Legitimació

Destinataris

l’entitat.
•

Les dades de la resta de participants no seran cedides a tercers, tret que sigui
d’obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al
tractament. Portabilitat de les dades.
Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/protecciodedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra
política de conservació. https://www.upc.edu/normatives/ca/protecciodedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-delesdades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

12. Al·legacions
La llista dels estudiants que rebran l’ajut es publicarà al web de l’ETSEIB. A partir d’aquest moment,
els interessats podran presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a l’Àrea de Suport a la
Gestió d'Estudis de Grau i Màster.
Barcelona, 1 de juny de 2020
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