Bases de la convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del Grau en Filosofia,
Política i Economia, curs 2020-21
El curs 2013-2014 es van iniciar els estudis de Filosofia, Política i Economia amb el repte que els
estudiants cursen els dos primers cursos entre les ciutats de Barcelona i Madrid; per facilitar la
mobilitat dels estudiants, la Fundació Bancària “La Caixa” va signar amb l'A4U (Aliança Quatre
Universitats) un conveni per dotar els estudiants d'ajuts a la mobilitat anteriorment esmentada.
Aquest conveni s’ha renovat fins al curs 2020-2021.
Durant el primer curs dels estudis, les classes s’imparteixen a la Universitat Pompeu Fabra (1r
semestre) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (2n semestre). Pel que fa al segon curs, la
docència es realitza a la Universitat Autònoma de Madrid i a la Universitat Carlos III de Madrid. Per a
la resta de cursos, els estudiants segueixen els seus estudis a la universitat on van accedir i estan
matriculats.
Aquest serà el darrer any en que es convocaran aquests ajuts, atès que es tracta d’un grau
consolidat dins de l’oferta universitària i els recursos econòmics contemplats al conveni s’hauran
esgotat amb aquesta convocatòria.
1. Àmbit d'aplicació
Aquests ajuts van adreçats a facilitar la mobilitat dels estudiants del grau en Filosofia, Política i
Economia que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on està ubicada la universitat per
la qual van obtenir plaça i formalitzar la seva matriculació; la convocatòria ha de prestar una atenció
especial als estudiants amb menors ingressos econòmics.
2. Finançament
2.1. Aquests ajuts es financen amb els fons provinents dels convenis signats entre l'A4U i la
Fundació Bancària "la Caixa" i compten amb un pressupost total de 840.000 €.
2.2. Per al curs el 2020-2021 està previst disposar de 60.000 € per a les ajudes destinades per als
estudiant de segon curs.
3. Modalitats dels ajuts
Per al curs 2020-2021 les modalitats d'ajuts són les següents:
3.1. General: Els estudiants poden optar fins a un màxim de 2.000 € que es repartiran de la manera
següent:
3.1.1. Tram 1: Beques de 1.000 € per a tots els estudiants que hagin concorregut a tots els exàmens
de la convocatòria del primer semestre.
3.1.2. Tram 2: Beques de fins a 1.000 € per a tots els estudiants que aprovin el 100% dels crèdits del
primer semestre o que no superant una assignatura tinguin un mínim de 7 sobre 10 de nota mitjana
de l'expedient.

3.2. Addicional: Beques de fins a 3.000 € per a estudiants que obtinguin el reconeixement com a
becaris del règim general de les beques convocades pel MEFP o pel Govern Basc. L’import d’aquest
ajut addicional es repartirà, de manera igualitària, entre tots els estudiants que ho sol·licitin i que
reuneixin els requisits establerts. L’import que es pot adjudicar serà el resultant de dividir entre els
sol·licitants l’import que restarà un cop repartits els ajuts generals del tram 1 i del tram 2.

3.3. Els fons del tram addicional que no es distribueixin a beneficiaris que reuneixin les condicions
de becari del general del Ministeri o del Govern Basc, revertiran en els beneficiaris del tram general
distribuïts a parts iguals entre tots ells.

4. Requisits
Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts hauran de complir els requisits següents:
4.1. Estar matriculat en el segon curs del Grau Filosofia, Política i Economia impartit per les
universitats de l'Aliança 4U durant el curs acadèmic 2020-21 i realitzar els estudis fora de la
universitat a la qual es matricula.
4.2. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o
superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals es demana l'ajut.
4.3. Complir les condicions establertes per a cada modalitat d'ajut, segons el que estableix l'apartat
3 d'aquestes bases.

5. Sol·licitud i documentació
5.1. La convocatòria es publicarà en la pàgina web de la UPF. Els estudiants podran presentar la
sol·licitud a partir de la data de publicació d’aquesta convocatòria fins el 16 de març del 2021.
5.2. La presentació de les sol·licituds es realitzarà mitjançant un correu electrònic a l'adreça
electrònica beques@upf.edu.
5.3. En el cas d'optar a l'ajut addicional, caldrà que l’estudiant indiqui a la sol·licitud que ha demanat
la beca de la convocatòria del règim general del MEFP o del Govern Basc. Quan els estudiants hagin
obtingut la resolució de la beca hauran de presentar la documentació acreditativa a la UPF.
5.4. La comissió de selecció pot demanar a qualsevol sol·licitant la documentació que cregui
oportuna per a la concessió dels ajuts.
6. Procediment d'adjudicació i pagaments dels ajuts
6.1. Les sol·licituds seran analitzades per una comissió constituïda a l'efecte, nomenada pel rector
de la UPF, que estarà formada pels següents membres:

- Un responsable acadèmic de cada universitat participant, dels quals el de la UPF exercirà la
presidència de la comissió.
- Un responsable de gestió acadèmica o de la gerència de cada universitat participant, dels quals la
cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPF actuarà com a secretari de la comissió.
- Un estudiant del grau en Filosofia, Política i Economia que no pugui ser beneficiari dels ajuts.
6.2. L'adjudicació dels ajuts es publicarà en la pàgina web de la UPF indicant el NIF / NIE de
l'estudiant, a partir del moment en què la UPF tingui constància dels resultats de les sol·licituds de
beques de la convocatòria general del MEFP o de les beques del Govern Basc.
6.3. El pagament d’aquests ajuts tindrà lloc abans de finalitzar el curs 2020-2021.
6.4. Contra l'acord de la comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar un recurs
d'alçada davant el rector de la Universitat Pompeu Fabra en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la data de la publicació.

7. Autorització per a l'obtenció de dades
La presentació de la sol·licitud dels ajuts comporta l'autorització a la UPF, a la UAM, la UC3M i la
UAB per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres
computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres de estudis
d'ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l'objectiu de resoldre el procediment.

8. Comunicacions als sol·licitants
Els requeriments d’informació o dades a les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant
l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar en la sol·licitud. La comunicació de la resolució
de les beques es realitzarà a través de la pàgina web de Beques i Ajuts de la UPF

9. Revocació de l'ajuda
La comissió de selecció podrà revocar qualsevol ajut en cas de comprovar que s'han falsejat les
dades o que hi ha un incompliment dels requisits d'aquesta convocatòria.

10. Disposició addicional única
La comissió de selecció resoldrà totes aquelles qüestions que no estiguin previstes en aquestes
bases.

