Bases de la convocatòria del Programa ESIMar d’ajuts a
l’estudi. Curs acadèmic 2018-2019.
1. Àmbit d’aplicació
1.1. Aquests ajuts estan adreçats als estudiants de 3r i 4t curs de l’Escola Superior d’Infermeria
del Mar matriculats en l’ensenyament oficial de Grau en Infermeria amb almenys un curs
acadèmic d’antiguitat a l’ESIMar amb un bon rendiment acadèmic i que:
•

El seu nivell de renta familiar es trobi per sota del llindar 3 establert a la convocatòria
de beques generals durant el 2017,

•

Es trobi amb dificultats econòmiques com a resultat de una situació sobrevinguda
durant el darrer trimestre de l’any 2017 i durant l’any 2018, que afecti de manera greu a
l’economia familiar.

1.2. Aquesta ajuda es incompatible amb cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat,
concepte o curs acadèmic, llevat de la beca general i de la beca ACA.

1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la
comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es
prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit del programa ESIMar d’ajuts a l’estudi amb
anterioritat.

1.4. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació sobrevinguda ha
estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la
residència familiar.

2. Finançament
La dotació del programa d’ajuts a l’estudi de l’ESIMar pel curs acadèmic 2018-2019 serà de
17.000 €. Aquest import es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda pels sol·licitants
segons els criteris d’avaluació fins a un màxim de 1.000 € per sol·licitant i fins a finalitzar la
disponibilitat pressupostaria del present programa.
En cas de no reunir els requisits aquest programa podrà quedar desert.

3. Modalitat de l’ajut
La modalitat de l’ajut serà un ajut econòmic per cobrir part del cost dels crèdits matriculats.
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4. Requisits
Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:
4.1. Cursar tercer o quart curs de l’estudi oficial de Grau en Infermeria a l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar el curs acadèmic 2018-19 i tenir almenys un curs acadèmic d’antiguitat en
el moment de la sol·licitud.
4.2. Matricular el curs acadèmic 2018‐2019 a curs complet, o com a mínim 30 crèdits (el
nombre de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de
caràcter general pel curs acadèmic 2018‐2019 per a estudiants universitaris).
4.3. Haver superat la totalitat dels crèdits matriculats els cursos anteriors al 2018-19 i haver
obtingut una nota mitjana de l’expedient dels 2 cursos anteriors igual o superior a 7.
4.4. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l’Estat
espanyol com a mínim des de fa un any. Els estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la
condició de residència de llarga durada.
4.5. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix
nivell acadèmic pel qual es sol·licita l’ajut a l’estudi.
4.6. Estar al corrent dels pagaments dels imports de matrícula dels cursos anteriors al curs pel
qual es sol·licita l’ajut.
4.7. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer exercici fiscal justifica la
sol·licitud de l’ajut.
4.8. Tenir un expedient acadèmic sense cap sanció disciplinaria.
4.9. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà
necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats
pressupostàries.

Si l’alumne causa baixa durant el curs 18-19 es compromet a retornar la part proporcional de
l’ajut.

5. Sol·licitud
5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho del 3 al 21 de
setembre del 2018.
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5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la
pàgina web de l’ESIMar i caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació
acreditativa a la secretaria de l’Escola, en els horaris d’atenció a l’estudiant.
No s’acceptarà cap sol·licitud fora de termini, ni sense tota la documentació corresponen.

6. Documentació
6.1. Els sol·licitants han d’aportar necessàriament la documentació següent:
•

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar.
S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de
21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi
personalitzades.

•

Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.

•

Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys durant l’any 2017: Declaració de la renda de l’any 2017, certificat
d’imputacions en cas de no haver-la realitzat o altres documents acreditatius.

•

Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica sobrevinguda durant l’any
de la presentació de la sol·licitud de l’ajut: certificat de defunció o invalidesa d’algun
dels sustentadors de la unitat familiar, certificats mèdics o altres documents segons
correspongui.

•

Si el sol·licitant va ser beneficiari de beca general del MECD durant el curs 2017-18,
còpia de la credencial corresponent. En cas de denegació, còpia de la notificació de
denegació de beca general.

•

Escrit breu i original de la persona candidata on descrigui la seva situació personal,
familiar i econòmica referida a la documentació aportada i exposi les motivacions per a
sol·licitar l’ajut.

•

Expedient acadèmic personal original que acrediti les assignatures matriculades i
superades fins el moment de la sol·licitud i on consti la nota mitjana del seu expedient.

6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la
situació sobrevinguda, o qualsevol altre document que considerin oportú.
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7. Procediment de selecció
7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció constituïda a
l’efecte i que tindrà la composició següent:
−

El Comissionat per a l’estratègia del grup UPF

−

L’Adjunta a Gerència responsable de l’Àrea de Transparència i Responsabilitat Social
Corporativa

−

La directora del Campus Universitari Mar

−

La directora d’infermeria del PSMAR

−

La cap de la secció de títols i ajuts a l’estudi del servei de gestió acadèmica de la UPF

−

La directora de l’ESIMar

−

Un representant dels estudiants

−

Un membre de secretaria de l’ESIMar, que actuarà com a secretària de la Comissió

7.2. La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
7.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent els
requisits establerts al punt 4 d’aquesta convocatòria.
7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de
la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució
expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
7.5. La resolució es notificarà per mitjà de la web de l’ESIMar. La resolució indicarà NIF/NIE de
l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.
7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció la persona interessada podrà presentar una
instància a la secretaria de l’ESIMar sol·licitant la revisió de la resolució en un termini de 15
dies des de la resolució.

8. Incompatibilitats
Aquesta ajuda es incompatible amb cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat,
concepte o curs acadèmic, llevat de la beca general i de la beca ACA.

9. Autorització per a l’obtenció de dades
La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a l’ESIMar 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 d’estudis d’ensenyament
superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.
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10. Comunicacions als sol·licitants
Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de
correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

11. Revocació de l’ajut
La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades
o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria. En cas de frau, s’obrirà
expedient de revocació que pot concloure amb l’obligació de reintegrar tot l’import de l’ajut i la
persona interessada quedarà subjecte a comissió disciplinaria, segons normativa vigent.

Disposició addicional primera
Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin
previstes en aquesta convocatòria.

Campus Universitari MAR
Dr. Aiguader, 80, 3ª planta | 08003 Barcelona | Telèfon 93 248 39 32 / 33 | Fax 93 248 39 34
www.esim.edu.es | www.parcdesalutmar.cat/euimar

